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АНОТАЦІЯ 

Мінаєв О.О. Підвищення ефективності ендоназального хірургічного 

лікування хворих з непрохідністю сльозовідвідних шляхів при хронічному 

гнійному дакріоциститі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (222 –  Медицина). – Донецький 

національний медичний університет МОЗ України, Лиман, 2021. – ДУ 

«Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», Київ, 

2021. 

Значну частину всієї патології сльозовідвідних шляхів (СВШ) займає 

хронічний дакріоцистит (ХД), а порушення сльозовідведення серед усіх 

захворювань ока становить від 6 до 25 %. Стійка епіфора не тільки обмежує 

працездатність при багатьох професіях, але й може призводити до тяжких 

ускладнень та інвалідності.  

В діагностиці ХД велике значення має комп’ютерна томографія (КТ). При 

традиційних алгоритмах проведення КТ навколоносових пазух і слізних шляхів 

хірург доволі часто не отримує достатньої і важливої інформації про 

топографо-анатомічні взаємозв’язки слізного мішка та оточуючих 

внутрішньоносових структур, що може значно утруднювати планування ходу 

майбутньої операції та визначення оптимального доступу до слізного мішка. 

Загальноприйнятим лікуванням ХД є хірургічне, а ендоназальна 

дакріоцисториностомія має ряд незаперечних переваг. Існує багато модифікацій 

ендоназальної ендоскопічної дакріоцисториностомії (ЕЕДЦРС), при її 

виконанні неоднозначним є проблема ефективності застосування лакримальних 

провідників, також дискутабельним є питання пластики нового співустя. Тому 

пошук оптимального способу, що дозволяв би швидше і якісніше відновлювати 

функцію сльозовідведення та покращувати якість життя, уникнути 

рецидивування та ускладнень, до останнього часу залишається актуальним. 

Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності лікування 
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пацієнтів з непрохідністю вертикального відділу СВШ, обумовленою 

хронічним гнійним дакріоциститом, шляхом удосконалення діагностики і 

ендоназального ендоскопічного хірургічного лікування, вивчення особливостей 

перебігу післяопераційного періоду та розробки первинної та вторинної 

профілактики ХД. 

Метою цієї роботи було підвищити ефективність лікування хворих з 

хронічним гнійним дакріоциститом шляхом удосконалення методів діагностики 

і ендоназального ендоскопічного хірургічного лікування. 

Наукова новизна полягає в тому, що вперше застосовано ощадну методику 

ендоназальної ендоскопічної дакріоцисториностомії на підставі розробленого 

способу визначення топографо-анатомічного взаємозв’язку слізного мішка з 

оточуючими внутрішньоносовими структурами. 

Доповнено і уточнено дані наукових джерел про стан внутрішньоносових 

структур у хворих з хронічним дакріоциститом та їх вплив на перебіг 

захворювання. 

Вперше досліджено інтраопераційну візуалізацію хірургічного поля при 

виконанні ЕЕДЦРС, яка, при застосуванні розробленої ощадної методики, у 

91,8% пацієнтів була високого ступеню (1-2 ступінь за шкалою A.P. Boezaart). 

Доповнено й уточнено дані про перебіг раннього та віддаленого 

післяопераційних періодів у пацієнтів з ХД після різних модифікацій ЕЕДЦРС. 

Вперше проведено диференційну оцінку функції сльозовідведення за 

запропонованою методикою у хворих з хронічним дакріоциститом після 

ЕЕДЦРС в ранньому та віддаленому післяопераційних періодах. 

Встановлено, що видалення медіальної стінки слізного мішка максимально 

донизу при дакріоцисториностомії не потребує установлення імплантату в зону 

дакріориностоми, що дозволяє зменшити утворення грануляцій, рубців і 

синехій у цій ділянці, поліпшити пасаж сльози, покращити якість життя 

пацієнтів, досягти стійкої ремісії у 97,8% пацієнтів. 

Отримані дані допомагають оцінити стан слизової оболонки в ділянці 
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дакріориностоми і середньому носовому ході та функцію сльозовідведення, а 

також динаміку їхнього відновлення після ЕЕДЦРС. На основі отриманих 

даних удосконалено тактику хірургічного лікування і післяопераційного 

спостереження хворих з хронічним дакріоциститом. 

Практичне значення. Розроблено спосіб ендоназального ендоскопічного 

хірургічного лікування хронічного гнійного дакріоциститу, який дозволяє 

знизити частоту рецидивів цього захворювання. Розроблено спосіб визначення 

топографо-анатомічних взаємозв’язків слізного мішка з оточуючими 

структурами, який дозволяє спростити виконання указаного вище хірургічного 

втручання.  

Установлено, що пацієнти зі сльозотечою потребують ретельного 

обстеження і, в разі необхідності, лікування у отоларинголога з метою 

первинної профілактики хронічного дакріоциститу. Отримані дані 

обґрунтовують необхідність спостереження отоларингологом пацієнтів з 

хронічним дакріоциститом на всіх етапах лікування і реабілітації з метою 

вторинної профілактики хронічного дакріоциститу. 

Отримані результати наукової роботи можуть бути застосовані в клінічній 

практиці відділень і центрів ендоскопічної оториноларингології, в 

педагогічному процесі кафедр оториноларингології та офтальмології медичних 

ВУЗів. 

Для вирішення поставлених завдань у відповідності до зазначеної мети 

дослідження виконано ретроспективний аналіз історій хвороб і амбулаторних 

карт, обстеження 28 хворих з хронічним дакріоциститом, які проходили 

стаціонарне хірургічне лікування на клінічних базах кафедри 

оториноларингології факультету інтернатури і післядипломної освіти 

Донецького національного медичного університету МОЗ України в період з 

2004 по 2007 рр. (ЛОР-відділення ДУ «Інститут невідкладної і відновної 

хірургії ім. В.К. Гусака АМН України» та ЛОР-відділення ДЗ «Дорожня 

клінічна лікарня ст. Донецьк ДП «Донецька залізниця»). Виконано комплексне 
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поглиблене обстеження, хірургічне лікування та післяопераційне 

спостереження 81 пацієнта з хронічним дакріоциститом з 2008 по 2014 рр. Вік 

пацієнтів коливався від 18 до 78 років (у середньому, 49,1±16,2 років), жінок 

було 86 (78,9%), чоловіків – 23 (21,1%). 

Критерії включення пацієнтів до дослідження: непрохідність 

вертикального відділу СВШ (слізний мішок, носослізний канал), що 

обумовлена ХД, раніше не оперовані, вік хворих від 18 років, згода пацієнта на 

обстеження і лікування. 

Залежно від того, у якій модифікації проводилась ЕЕДЦРС, всі хворі були 

розподілені на 3 групи: 1-у групу (досліджувану) склали 45 пацієнтів, котрим 

ЕЕДЦРС була здійснена за розробленою методикою. До 2-ї групи (порівняння) 

було включено 36 хворих, яким після виконання розробленої ЕЕДЦРС в зону 

дакріориностоми встановлювали провідник з полівінілхлориду (ПВХ). До 3-ї 

(контрольної) групи увійшли 28 пацієнтів, котрим ЕЕДЦРС виконували за 

загальноприйнятою методикою: зі збереженням і пластичним укладанням 

викроєних клаптів слизової оболонки латеральної стінки порожнини носа і 

медіальної стінки слізного мішка та з установленням ПВХ-провідника. 

В залежності від варіанту проведення КТ СВШ пацієнти 1-ї та 2-ї груп 

були розподілені на 2 підгрупи: до підгруп 1А і 2А було включено хворих, яким 

в передопераційному періоді проводили КТ СВШ із контрастуванням за 

розробленою методикою; підгрупи 1В і 2В склали хворі, яким КТ СВШ 

виконувалась за традиційним алгоритмом. Пацієнтам контрольної групи 

виконували дакріоцистографію, а для уточнення стану внутрішньоносових 

структур – КТ навколоносових пазух. 

Усім хворим було проведено загальноклінічний та 

оториноларингологічний огляд, консультація та інструментальне дослідження 

СВШ офтальмологом. 

На всіх етапах спостереження раннього та віддаленого післяопераційних 

періодів вивчався стан слизової оболонки в ділянці дакріориностоми і 
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середньому носовому ході при ендоскопічному обстеженні, визначалась 

прохідність СВШ при їх промиванні, досліджувалась функція сльозовідведення 

при виконанні вдосконаленої кольорової сльозоносової проби Веста під 

ендоскопічним контролем. Аналіз оцінювання якості життя хворих 

здійснювався при визначенні вираженості сльозотечі за шкалою Munk та за 

допомогою опитувальника SNOT-20. Висновок про остаточну ефективність 

лікування робили через 1 рік після хірургічного втручання, керуючись 

критеріями, що визначають показники «одужання» (вираженість сльозотечі 0 

балів за шкалою Munk, добра візуалізація сформованої дакріориностоми, 

позитивна функція сльозовідведення), «поліпшення» (вираженість сльозотечі за 

шкалою Munk 1-2 бали, знижена візуалізація сформованої дакріориностоми, 

уповільнена або позитивна функція сльозовідведення) і «рецидив 

захворювання» (оцінка вираженості сльозотечі за шкалою Munk від 3 до 5 

балів, відсутність візуалізації дакріориностоми, негативна функція 

сльозовідведення). 

Для оцінки статистичної значущості відмінностей між досліджуваними 

групами використовувався t-критерій Стьюдента, критерій Краскела-Уолеса, 

критерій χ2, точний критерій Фішера, критерій К’ю Кохрана, критерій 

Фрідмана. Відмінності вважались статистично значущими при рівні значущості 

менше 5 % (p<0,05). Статистичний аналіз проводили за допомогою 

ліцензованої програми MedCalc (MedCalc Software bvba, Ostend, Belgium; 2017). 

За скаргами, даними анамнезу хворих (тривалість сльозотечі, вперше 

діагностований ХД, попереднє хірургічне і консервативне лікування у 

отоларинголога) і супутньої ендоназальної патології статистично значущої 

відмінності між групами не було (p > 0,05). Патологія внутрішньоносових 

структур у хворих з ХД була виявлена у 85,3% випадків, найчастішою 

комбінацією були викривлення носової перегородки у поєднанні з гіпертрофією 

нижніх носових раковин. При розробці лікувальної тактики враховували 

супутню ендоназальну патологію. 
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Розроблено методику КТ СВШ з контрастуванням («Спосіб визначення 

топографо-анатомічних взаємозв’язків слізного мішка з оточуючими 

структурами», патент України на корисну модель №66910 від 25.01.2012, бюл. 

№ 2/2012). Методика полягала у наступному: перед дослідженням СВШ 

промивали, видаляючи гнійний вміст; далі в просвіт СВШ вводили 

водорозчинну контрастну речовину (амідотризоат натрію 60 %); потім не 

пізніше ніж через 5 хв. розпочинали КТ-сканування у коронарній проекції з 

кроком не більше ніж 1 мм від присінка носа до межі між передніми і задніми 

клітинами решітчастого лабіринту – базальної пластинки (зона інтересу), а далі 

до клиноподібної пазухи з кроком 5 мм, виконували 3D-реконструкцію 

зображень. 

При аналізі отриманих КТ-даних у всіх групах з’ясовано, що слізна ямка 

розташовувалась на рівні переднього кінця середньої носової раковини (СНР) у 

39,4 % випадках, допереду від нього – у 32,1%, а дозаду – в 14,7 %. У 15 хворих 

(13,8% спостережень) визначити відношення слізної ямки до переднього кінця 

СНР було утрудненим, ці випадки були в підгрупах 1В, 2В та в 3-й групі, що 

демонструвало гіршу інформативність на 25 % у порівнянні з отриманими 

даними при запропонованій методиці КТ, а відмінність від підгруп 1А та 2А 

була статистично значущою (p<0,05). 

Застосування запропонованої методики дозволило в «оптимальній» локації 

формувати «кісткове вікно», швидко ідентифікувати слізний мішок, що 

призводило до меншої травматизації та кровоточивості оточуючих тканин. При 

цьому інтраопераційна візуалізація хірургічного поля, що дорівнювала 

кровоточивості 1-2 ступеню за шкалою A.P. Boezaart, спостерігалась у понад 90 

% хворих, у той час як у підгрупах 1В і 2В – менше ніж у 50 % пацієнтів, а у 

контрольній групі – у 25 % хворих (p<0,05). 

Розроблено методику ЕЕДЦРС («Спосіб ендоназального ендоскопічного 

оперативного лікування хронічного гнійного дакріоциститу», патент України 

на корисну модель № 53616 від 11.10.2010, бюл. № 19/2010), яка полягала в 

тому, що на етапі викроювання П-подібного клаптя слизової оболонки 
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порожнини носа спочатку проводилась ідентифікація місця розрізу за 

допомогою діафаноскопії, на етапі розтину слізного мішка останній розсікався 

до дна (максимально донизу), а викроєні клапті латеральної стінки порожнини 

носа та медіальної стінки слізного мішка висікали. Такі відмінності дозволяли 

уникати застою й нагноєнню сльози, здійснювати її пасаж рівномірним і 

безперешкодним, таким чином, сприяючи мінімізації процесу рубцювання 

(утворення стриктури) на ділянці дакріориностоми. 

На 3-ю добу після операції ступінь набряклості слизової оболонки та 

ступінь утворення кірок у ділянці дакріориностоми і середнього носового ходу 

в підгрупі 1А була достовірно меншою (а на 7-у добу – більше ніж у 2 рази) 

порівняно з хворими контрольної групи (p<0,05). На 7-у добу після операції в 

підгрупі 1А достовірно меншою (у 3 рази) була кількість пацієнтів з наявністю 

слизових виділень в ділянці дакріориностоми і середнього носового ходу 

порівняно з контрольною групою (p<0,05). Достовірно кращі результати 

функції сльозовідведення отримано в досліджуваній групі вже з 3-ї доби 

спостереження після операції (p<0,05).  

У пацієнтів групи порівняння і контрольної групи в період перебування 

провідника в СВШ (1,5 місяці після операції) були зафіксовані місцеві 

ускладнення з боку очного яблука на відміну від хворих досліджуваної групи, а 

у пацієнтів підгруп В і 3-ї групи в ранньому післяопераційному періоді 

спостерігались різного ступеня вираженості набряклість нижньої повіки, а 

також носові кровотечі після видалення тампонів, на відміну від хворих підгруп 

А. 

Через 1 міс. після операції відсоткова кількість хворих з рубцевими 

змінами та синехіями в ділянці дакріориностоми і середнього носового ходу 

коливалася від 10,7 % у підгрупі 1А до 26,7 % у підгрупі 2В, а через 3 міс. 

відзначено збільшення таких пацієнтів в підгрупі 2В (до 40,0 %) і в 3-й групі 

(46,4 %), але без статистично значущої різниці між групами в ці і подальші 

терміни спостереження віддаленого післяопераційного періоду (p>0,05). 

Максимальні темпи погіршення візуалізації дакріориностоми та функції 
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сльозовідведення (у тому числі і негативні результати) спостерігались з 3-го по 

6-й місяці після операції, а різниця за цими показниками між групами була 

статистично не значущою (p>0,05). Хворі зі «зниженою» візуалізацією 

дакріориностоми та з «уповільненою» функцією сльозовідведення складали 

«групу ризику», потребували додаткових заходів і подальшого спостереження. 

При дослідженні якості життя хворих за опитувальником SNOT-20 кращі 

результати були у підгрупі 1А в ранньому та віддаленому післяопераційних 

періодах зі статистично значущою відмінністю від контрольної групи (p<0,05). 

 Позитивні результати проведеного лікування через 1 рік після 

хірургічного втручання склали: в досліджуваній групі – 97,8%, у групі 

порівняння – 94,4 %, а в контрольній групі – 85,7 %, при порівнянні остаточної 

ефективності лікування  статистично достовірної відмінності 1-ї групи від 2-ї 

групи не було (p>0,05), а при порівнянні 1-ї і 3-ї груп різниця була статистично 

значущою (p=0,0261). В 1-й групі рецидив захворювання стався в підгрупі В, а 

в підгрупі А спостерігалися тільки позитивні результати; у 2-й групі кращі 

функціональні і візуальні показники спостерігалися в підгрупі А.  

Таким чином, застосування розробленої методики ЕЕДЦРС дозволяє 

швидше відновити функцію сльозовідведення та стан слизової оболонки 

порожнини носа, а також досягти стійкої ремісії при лікуванні хворих з ХД. 

Застосування розробленої методики КТ СВШ в передопераційному обстеженні 

пацієнтів з ХД має більшу інформативність при плануванні спрямованості та 

об’єму операції. Поєднане застосування двох методик сприяє покращенню 

результатів хірургічного лікування та якості життя хворих, дозволяє уникнути 

ускладнень в післяопераційному періоді з боку порожнини носа та очного 

яблука. 

Ключові слова: ендоназальна ендоскопічна дакріоцисториностомія, 

ефективність лікування, комп’ютерна томографія, функція сльозовідведення, 

хронічний дакріоцистит. 
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SUMMARY 

Minaiev O.O. “Improvement of efficiency of endonasal surgical treatment of 

patients with obstruction of the lacrimal ducts in chronic purulent dacryocystitis”. - 

Qualification scientific work on the rights of manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Medical Sciences in the specialty 

14.01.19 - Otorhinolaryngology (222 - Medicine). - Donetsk National Medical 

University of the Ministry of Health of Ukraine, Liman, 2021. - Institute of 

Otolaryngology named after Prof. A.S. Kolomiychenko NAMS of Ukraine, Kiev, 

2021. 

Considerable part of all pathology of the lacrimal ducts (LD) is occupied by 

chronic dacryocystitis (CD), and disorder of tear ducts among all eye diseases 

amounts from 6 up to 25%. Not only does persistent epiphora limit working capacity 

in many professions, but it can also lead to severe complications and disability. 

Computed tomography (CT) is of great importance in the diagnosis of CD. With 

traditional CT methods of paranasal sinuses and LD, a surgeon often does not get 

sufficient and important information about the topographic and anatomical 

relationship of the lacrimal sac and surrounding intranasal structures, which can 

significantly complicate the planning of the upcoming surgery and determining the 

optimal access to the lacrimal sac. 

The generally accepted treatment for CD is surgery, and endonasal 

dacryocystorhinostomy has a number of undeniable advantages. There are many 

modifications of endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy (EEDCR), in its 

performance the problem of efficiency of lacrimal conductors is ambiguous, also the 

question of plasty of a new anus is debatable. Therefore, until recently, the search for 

an optimal method that would allow to restore the tear drainage function faster and 

more efficiently and to improve the quality of life, avoid recurrence and 

complications has been of current interest. 

The thesis is devoted to the problem of increasing the efficiency of treatment of 

patients with obstruction of the vertical portion of the LD caused by chronic purulent 
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dacryocystitis, by improving diagnosis and endonasal endoscopic surgical treatment, 

by studying the features of the postoperative period and developing primary and 

secondary prevention of CD. 

The aim of this work was to improve the efficiency of treatment of patients with 

chronic purulent dacryocystitis by improving methods of diagnosis and endonasal 

endoscopic surgical treatment. 

The scientific novelty consists in the fact that for the first time the saving 

technique of endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy based on the developed 

method of determining the topographic-anatomical relationship of the lacrimal sac 

with the surrounding intranasal structures was applied. 

The data of scientific sources on the state of intranasal structures in patients with 

chronic dacryocystitis and their influence on the course of the disease were 

supplemented and clarified. 

Intraoperative visualization of the surgical field during EEDCR was investigated 

for the first time, which, when using the developed preserving technique, was high 

degree (1-2 degree according to A.P. Boezaart scale) in 91.8% of patients. 

The data on the course of early and distant postoperative periods in patients with 

CD after different modifications of EEDCR were supplemented and clarified. 

For the first time, differential assessment of lacrimal drainage function 

according to the proposed technique was performed in patients with chronic 

dacryocystitis after EEDCR in the early and distant postoperative periods. 

It was found that removal of the medial wall of the lacrimal sac as far down as 

possible during dacryocystorhinostomy does not require placement of an implant in 

the dacryorhinostoma area, which allows to reduce formation of granulations, scars 

and synechiae in this area, improve tear passage, improve the quality of life of 

patients, achieve stable remission in 97.8% of patients. 

The obtained data help assess the state of mucosa in the area of 

dacryorhinostoma and middle nasal meatus and tear drainage function as well as the 

dynamics of their recovery after EEDCR. On the basis of the obtained data the tactics 
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of surgical treatment and postoperative follow-up of patients with chronic 

dacryocystitis was improved. 

Practical significance. The method of endonasal endoscopic surgical treatment 

of chronic purulent dacryocystitis has been developed, which allows to decrease the 

frequency of relapses of this disease. The method of determination of topographic 

and anatomical interrelations of the lacrimal sac with the surrounding structures was 

developed, which allows to simplify the performance of the above-mentioned 

surgical intervention. 

It is established that patients with dacryocystitis require careful examination 

and, if necessary, treatment by an otolaryngologist for the primary prevention of 

chronic dacryocystitis. The obtained data substantiate the necessity of 

otolaryngologist's observation of patients with chronic dacryocystitis at all stages of 

treatment and rehabilitation for the purpose of secondary prevention of chronic 

dacryocystitis. 

The results of the scientific work can be applied in the clinical practice of the 

departments and centers of endoscopic otorhinolaryngology, in the teaching process 

of the departments of otorhinolaryngology and ophthalmology of medical 

universities. 

In order to solve the tasks in accordance to the above objective of the 

investigation the retrospective analysis of case records and ambulatory cards, 

examination of 28 patients with chronic dacryocystitis who underwent the stationary 

surgical treatment at the clinical bases of the Department of Otorhinolaryngology of 

the Faculty of Internship and Postgraduate Education of Donetsk National Medical 

University of Ministry of Health Care of Ukraine during the period from 2004 till 

2007 (ENT department of GI "The Institute of Emergency and Reconstructive 

Surgery named after V.K. Gusak") was performed. The ENT branch of the State 

Institution "Donetsk Railway Clinical Hospital of Donetsk Station"). Complex deep 

examination, surgical treatment and postoperative control of 81 patients with chronic 

dacryocystitis from 2008 till 2014 was carried out. The age of patients varied from 18 
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to 78 years (at the average 49,1±16,2 years), 86 women (78,9%), 23 men (21,1%). 

Criteria for inclusion of patients in the study: obstruction of the vertical section 

of the LD due to CD, previously operated on, age of patients from 18 years, patient's 

consent for examination and treatment. 

Depending on which modification of EEDCR was performed, all patients were 

divided into 3 groups: the first group (the study group) consisted of 45 patients who 

underwent EEDCR according to the developed method. Group 2 (comparison) 

included 36 patients in whom a polyvinyl chloride (PVC) conductor was placed in the 

dacryorhinostoma area after the developed EEDCR was performed. The 3rd (control) 

group included 28 patients in whom EEDCR was performed according to the 

conventional technique: with preservation and plastic conclusion of the excised 

mucosa flaps of the lateral nasal cavity wall and the medial wall of the lacrimal sac 

and with installation of a PVC-conductor. 

Depending on the variant of CT scan of the NA, the patients of the 1st and 2nd 

groups were divided into 2 subgroups: subgroups 1A and 2A included patients who 

underwent CT scan of the LD with contrast according to the developed technique in 

the preoperative period; subgroups 1B and 2B consisted of patients who underwent 

CT scan of the LD according to the traditional algorithm. Dacryocystography was 

performed in the control group, and a CT scan of the paranasal sinuses was 

performed to clarify the state of intranasal structures. 

All patients underwent general clinical and otorhinolaryngological examination, 

consultation and instrumental examination of the LD by an ophthalmologist. 

At all stages of early and distant postoperative follow-up, the state of the 

mucous membrane in the dacryorhinostoma and middle nasal meatus was studied 

during endoscopic examination, the patency of the LD was determined during their 

flushing, the tear drainage function was studied when performing the improved 

colored West's lacrimal test under endoscopic control. Quality of life assessment of 

patients was analyzed by determining the severity of lacrimation using the Munk 

scale and the SNOT-20 questionnaire. Conclusion about the final efficacy of 
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treatment was made 1 year after the surgery, guided by the criteria defining the 

indices of "recovery" (lacrimation severity 0 points on the Munk scale, good 

visualization of the formed dacryorhinostoma, positive tear drainage function), 

"improvement" (Munk scale lacrimation severity 1-2 points, decreased visualization 

of the developed dacryorhinostoma, delayed or positive tear drainage function) and 

"relapse of the disease" (Munk scale lacrimation severity 3 to 5 points, no 

visualization of the dacryorhinostoma, negative tear drainage function). 

To evaluate the statistical significance of differences between the studied groups 

we used Student's t-test, Kruskal-Wallace test, χ2 criterion, Fisher's exact test, 

Cochran's Q test, Friedman's criterion. Differences were considered statistically 

significant at a significance level of less than 5% (p < 0.05). Statistical analysis was 

performed using licensed MedCalc software (MedCalc Software bvba, Ostend, 

Belgium; 2017). 

There was no statistically significant difference between the groups in terms of 

complaints, patient history (duration of lacrimation, first diagnosis of CD, prior 

surgical and conservative treatment by an otolaryngologist) and concomitant 

endonasal pathology (p>0.05). Pathology of intranasal structures in patients with CD 

was found in 85.3% of cases, the most frequent combination was deviation of nasal 

septum in combination with hypertrophy of the lower nasal cavities. Concomitant 

endonasal pathology was taken into account when developing treatment tactics. 

We developed a technique of CT scan of the LD with contrast ("Method of 

determination of topographic-anatomical interrelations of the lacrimal sac with 

surrounding structures", Ukraine patent for utility model No.66910 of 25.01.2012, 

Abstract No.2/2012). The technique consisted in the following: before the study the 

LD were washed, removing the purulent content; then a water-soluble contrasting 

substance (60% amidotrizoate sodium) was injected into the lumen of the NA; then 

not later than in 5 min. we started CT-scanning in coronal projection with a step of 

not more than 1 mm from the nasal anteroom to the border between the anterior and 

posterior cells of the labyrinth - basal plate (zone of interest), and further to the 
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cuneiform sinus with a step of 5 mm, 3D reconstruction of images was performed. 

The analysis of the CT findings in all groups showed that the lacrimal fossa was 

located at the level of the anterior end of the middle nasal concha (MNC) in 39.4% of 

cases, to the front of it in 32.1%, and to the back in 14 7%. In 15 patients (13,8% of 

cases) it was difficult to determine the ratio of the lacrimal fossa to the anterior end of 

the MNC; these cases were in subgroups 1B, 2B and in group 3, it showed 25% 

worse informativity in comparison with the data obtained with the suggested CT 

method and the difference from subgroups 1A and 2A was statistically significant (p 

<0,05). 

Application of the proposed technique allowed to form a "bone window" in the 

"optimal" location, quickly identify the lacrimal sac, resulting in less traumatization 

and bleeding of the surrounding tissues. Intraoperative visualization of the surgical 

field equal to 1-2 degree bleeding according to A.P. Boezaart scale was observed in 

more than 90% of patients, while in subgroups 1B and 2B - in less than 50% of 

patients, and in the control group - in 25% of patients (p <0,05). 

The technique of EEDCR ("Method of endonasal endoscopic surgical treatment 

of chronic purulent dacryocystitis", Ukrainian patent for utility model No.53616) was 

developed, that at the stage of the U-shaped nasal cavity mucous membrane flap 

excision we first identified the incision site by diaphanoscopy; at the stage of the 

lacrimal sac opening the latter was dissected to the bottom (as far down as possible) 

and the excised pieces of the lateral nasal cavity wall and the medial wall of the 

lacrimal sac were carved out. Such differences allowed to avoid stasis and 

suppuration of the tear, to carry out its passage evenly and unobstructed, thus 

contributing to minimization of the scarring process (stricture formation) in the 

dacryorhinostoma area. 

On the third day after surgery, the degree of mucosal edema and the degree of 

crusting in the area of the dacryorhinostoma and middle nasal meatus in subgroup 1A 

was significantly lower (and more than 2 times lower on the seventh day) compared 

to the control group patients (p <0,05). On the seventh day after surgery, the number 
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of patients with mucous discharge in the area of the dacryorhinostoma and middle 

nasal meatus was significantly less (3 times) in subgroup 1A compared to the control 

group (p <0.05). Significantly better results of the lacrimal drainage function were 

obtained in the study group from the 3rd day of observation after surgery (p <0,05). 

The patients of the comparison and control groups had local complications on 

the side of the eyeball during the guide's stay in the LD (1.5 months after the 

operation) in contrast to the patients of the study group, and the patients of subgroups 

B and 3 in the early postoperative period had lower eyelid edema of various degrees 

as well as nasal bleeding after tampon removal, in contrast to the patients of subgroup 

A. 

At 1 month after surgery, the percentage of patients with scar changes and 

synechiae in the area of the dacryorhinostoma and middle nasal meatus ranged from 

10.7% in subgroup 1A to 26.7% in subgroup 2B, and 3 months later there was an 

increase in such patients in subgroup 2B (to 40.0%) and in group 3 (46.4%), but no 

statistically significant difference between groups in these and subsequent periods of 

the remote postoperative period (p> 0.05). 

The maximum rates of deterioration of dacryorhinostoma visualization and tear 

drainage function (including negative results) were observed from months 3 to 6 after 

surgery, and the difference in these indices between the groups was statistically 

insignificant (p> 0.05). Patients with "decreased" visualization of the 

dacryorhinostoma and with "delayed" function of the lacrimal drainage constituted a 

"risk group" and required additional measures and further monitoring. 

In the study of patients' quality of life according to the SNOT-20 questionnaire, 

the best results were in subgroup 1A in the early and distant postoperative periods 

with a statistically significant difference from the control group (p <0,05). 

 Positive results of the conducted treatment one year after surgery were: in the 

study group - 97,8%, in the comparison group - 94,4% and in the control group - 

85,7%. When comparing the final effectiveness of treatment there was no statistically 

significant difference between Group 1 and Group 2 (p> 0,05), and when comparing 
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Groups 1 and 3 the difference was statistically significant (p = 0,0261). In group 1, 

the disease relapse occurred in subgroup B, and only positive results were observed 

in subgroup A; in group 2, the best functional and visual indicators were observed in 

subgroup A. 

Thus, the application of the developed technique of EEDCR allows to restore 

faster the lacrimal drainage function and the state of the nasal cavity mucosa, as well 

as to achieve stable remission in the treatment of patients with CD. Application of the 

developed technique of CT of LD in preoperative examination of patients with CD 

has great informative value when planning the direction and volume of surgery. 

Combined application of two techniques improves the results of surgical treatment 

and life quality of the patients, allows avoiding complications in the postoperative 

period from the side of the nasal cavity and eyeball. 

Keywords: endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy, efficiency of 

treatment, CT, tear drainage function, chronic dacryocystitis. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ЕЕДЦРС – ендоназальна ендоскопічна дакріоцисториностомія 

КТ – комп’ютерна томографія 

ННП – навколоносові пазухи 

ПВХ – полівінілхлорид 

СВШ – сльозовідвідні шляхи 

СНР – середня носова раковина 

ХД – хронічний дакріоцистит 

SNOT-20 – Sinonasal outcome test -20 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми  

Значну частину всієї патології сльозовідвідних шляхів (СВШ) займає 

хронічний дакріоцистит (ХД), а порушення сльозовідведення серед усіх 

захворювань ока становить від 6 до 25 % [96]. Як правило, ХД починається як 

первинно-хронічне захворювання, а сльозотеча тривалий час може бути єдиним 

і основним його симптомом [200, 178]. Питома частка хворих на ХД 

працездатного віку (18-60 років) може досягати 71-85% [199]. Захворювання у 

жінок зустрічається у 6-10 разів частіше, ніж у чоловіків, що пов’язано з 

анатомо-фізіологічними особливостями носослізного каналу, змінами в 

кавернозній тканині та венозних сплетіннях під час менструальних циклів [192,  

164]. 

Стійка епіфора не тільки обмежує працездатність при багатьох професіях, 

але й може призводити до тяжких ускладнень та інвалідності [199]. При 

дакріоциститах (у тому числі і при латентному перебігу) у просвіті слізного 

мішка завжди знаходиться значна кількість вірулентних мікроорганізмів, які, 

потрапляючи на кон’юнктиву, являють собою велику небезпеку і можуть бути 

загрозою не тільки для зору, але й для ока. 

Етіологічні чинники виникнення дакріоциститу до кінця не з’ясовані. До 

сприятливих факторів відносять анатомо-топографічні та морфологічні 

особливості СВШ, а завдяки тісним анатомо-фізіологічним взаємозв’язкам 

останніх з порожниною носа і навколоносовими пазухами (ННП) ринологічна 

патологія є найбільш значущою причиною розвитку дакріоциститу [12, 96, 

194]. 

В діагностиці ХД велике значення має комп’ютерна томографія (КТ), яка 

дозволяє встановити повний діагноз [149, 192, 172]. При традиційних 

алгоритмах проведення КТ ННП і слізних шляхів хірург доволі часто не 

отримує достатньої і важливої інформації про топографо-анатомічні 

взаємозв’язки слізного мішка та оточуючих внутрішньоносових структур 
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(серед яких клінічно значущими є взаємозв’язок ґратчастого лабіринту зі 

слізною ямкою та носослізним каналом, варіант відношення слізної ямки до 

переднього кінця середньої носової раковини (СНР), варіабельність товщини 

кісткової стінки слізної ямки і розташування її найтоншого місця, положення 

носослізного каналу), що може значно утруднювати планування ходу 

майбутньої операції та визначення оптимального доступу до слізного мішка. 

Тому проведення КТ пацієнтам з патологією СВШ потребує подальшої 

оптимізації та удосконалення. 

Загальноприйнятим лікуванням ХД є хірургічне [199], а ендоназальна 

дакріоцисториностомія має ряд незаперечних переваг: відсутній косметичний 

дефект, відносно коротка тривалість операції, враховуються анатомічні 

особливості й аномалії внутрішньоносових структур і, у випадку необхідності, 

здійснюється одночасна їх корекція, недовгий післяопераційний період 

реабілітації зі значно меншим больовим синдромом [29, 222, 191]. Разом з тим, 

існує багато модифікацій ендоназальної ендоскопічної дакріоцисториностомії 

(ЕЕДЦРС), і при її виконанні неоднозначним є проблема ефективності 

застосування лакримальних провідників [211, 234], а також дискутабельним є 

питання пластики нового співустя [235, 204]. Тому пошук оптимального 

способу, що дозволяв би швидше і якісніше відновлювати функцію 

сльозовідведення та покращувати якість життя, уникнути рецидивування та 

ускладнень, до останнього часу залишається актуальним. 

Практично не існує робіт, де б одночасно досліджувався перебіг раннього 

та віддаленого післяопераційних періодів у пацієнтів з ХД, з’ясовувався стан та 

динаміка відновлення слизової оболонки порожнини носа та функції 

сльозовідведення в ці терміни спостереження. Відповідно до цього, визначення 

особливостей перебігу ХД після відновлення сльозовідведення шляхом 

виконання ЕЕДЦРС дасть можливість з’ясувати «критичні» терміни 

рецидивування, а також розробити профілактичні заходи. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дослідження, викладені у дисертаційній роботі, є фрагментом науково-

дослідної роботи кафедри оториноларингології факультету інтернатури та 

післядипломної освіти Донецького національного медичного університету ім. 

М.Горького МОЗ України «Ендоскопічне хірургічне лікування запальних 

захворювань приносових пазух і хронічного гнійного дакріоциститу», 

державний реєстраційний номер 0110 U 007770. 

 

Мета дослідження: Підвищити ефективність лікування хворих з 

хронічним гнійним дакріоциститом шляхом удосконалення методів діагностики 

і ендоназального ендоскопічного хірургічного лікування. 

 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити характер змін внутрішньоносових структур у хворих на 

хронічний гнійний дакріоцистит та оцінити їх вплив на виникнення й 

перебіг цього захворювання. 

2. Удосконалити діагностичну методику, що дозволяє визначити топографо-

анатомічні особливості взаємозв’язку слізного мішка з оточуючими 

внутрішньоносовими структурами й уточнити характер ураження 

сльозовідвідних шляхів. 

3. Оцінити ефективність запропонованого способу визначення топографо-

анатомічного взаємозв’язку слізного мішка з оточуючими структурами при 

плануванні й виконанні ендоназальної ендоскопічної 

дакріоцисториностомії. 

4. Удосконалити методику ендоназальної ендоскопічної 

дакріоцисториностомії за рахунок зниження травматичності доступу й 

забезпечення безперешкодного пасажу сльози.  

5. Вивчити функцію сльозовідведення за запропонованою методикою та стан 

слизової оболонки у зоні дакріориностоми у пацієнтів з хронічним 

дакріоциститом після ендоназальної ендоскопічної дакріоцисториностомії. 
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6. Оцінити ефективність хірургічного лікування пацієнтів з хронічним 

дакріоциститом за запропонованою методикою. 

7. Вивчити якість життя хворих з хронічним дакріоциститом згідно з 

опитуванням за шкалою Munk і SNOT-20 після перенесеної 

загальноприйнятої та запропонованої ендоназальної ендоскопічної 

дакріоцисториностомії. 

 

 

Об’єкт дослідження: хронічний гнійний дакріоцистит (МКХ-10: H04.4). 

 

Предмет дослідження: стан вертикального відділу сльозовідвідних 

шляхів; особливості перебігу хронічного гнійного дакріоциститу; стан слизової 

оболонки порожнини носа; варіанти топографо-анатомічного взаємозв’язку 

слізного мішка і оточуючих його внутрішньоносових структур; стан функції 

сльозовідведення; якість життя пацієнтів. 

 

Методи дослідження: 

1. Клінічні (збір скарг, анамнезу, огляд, спостереження в динаміці, 

оцінювання результатів лікування, оцінювання якості життя за допомогою 

опитувальника SNOT-20); 

2. Клініко-інструментальні (ендоскопія порожнини носа, дослідження 

прохідності слізних шляхів і функції сльозовідведення, дакріоцистографія, 

комп’ютерна томографія навколоносових пазух і сльозовідвідних шляхів); 

3. Статистичний аналіз отриманих результатів дослідження: для оцінки 

статистичної значущості відмінностей між досліджуваними групами, характер 

розподілу даних яких відповідав нормальному, використовували t-критерій 

Стьюдента, для даних з ненормальним розподілом використовували критерій 

Краскела-Уолеса, для порівняння частот використовували критерій χ2 та 

точний критерій Фішера, для частот при повторних вимірах – критерій К’ю 

Кохрана, для порівняння абсолютних показників при повторних вимірах – 
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критерій Фрідмана. Відмінності вважали статистично значущими при рівні 

значущості менше 5 % (p <0,05). Статистичний аналіз проводили за 

допомогою ліцензованої програми MedCalc (MedCalc Software bvba, Ostend, 

Belgium; 2017). 

 

Наукова новизна одержаних результатів 

Доповнено і уточнено дані наукових джерел про стан внутрішньоносових 

структур у хворих з хронічним дакріоциститом та їх вплив на перебіг 

захворювання.  

Вперше застосовано ощадну методику ендоназальної ендоскопічної 

дакріоцисториностомії на підставі розробленого способу визначення 

топографо-анатомічного взаємозв’язку слізного мішка з оточуючими 

внутрішньоносовими структурами. 

Вперше досліджено інтраопераційну візуалізацію хірургічного поля при 

виконанні ендоназальної ендоскопічної дакріоцисториностомії, яка, при 

застосуванні розробленої ощадної методики, у 91,8% пацієнтів була високого 

ступеню (1-2 ступінь за шкалою A.P. Boezaart). 

Доповнено й уточнено дані про перебіг раннього та віддаленого 

післяопераційних періодів у пацієнтів з хронічним дакріоциститом після різних 

модифікацій ендоназальної ендоскопічної дакріоцисториностомії. 

Вперше проведено диференційну оцінку функції сльозовідведення за 

запропонованою методикою у хворих з хронічним дакріоциститом після 

ендоназальної ендоскопічної дакріоцисториностомії в ранньому та віддаленому 

післяопераційних періодах. 

Встановлено, що видалення медіальної стінки слізного мішка максимально 

донизу при дакріоцисториностомії не потребує установлення імплантату в зону 

дакріориностоми, що дозволяє зменшити утворення грануляцій, рубців і 

синехій у цій ділянці, поліпшити пасаж сльози, покращити якість життя 

пацієнтів, досягти стійкої ремісії у 97,8% пацієнтів. 
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Отримані дані допомагають оцінити стан слизової оболонки в ділянці 

дакріориностоми і середньому носовому ході та функцію сльозовідведення, а 

також динаміку їхнього відновлення після ендоназальної ендоскопічної 

дакріоцисториностомії. На основі отриманих даних удосконалено тактику 

хірургічного лікування і післяопераційного спостереження хворих з хронічним 

дакріоциститом. 

  

Практичне значення отриманих результатів 

Розроблено спосіб ендоназального ендоскопічного хірургічного лікування 

хронічного гнійного дакріоциститу, який дозволяє знизити частоту рецидивів 

цього захворювання. Розроблено спосіб визначення топографо-анатомічних 

взаємозв’язків слізного мішка з оточуючими структурами, який дозволяє 

спростити виконання указаного вище хірургічного втручання.  

Установлено, що пацієнти зі сльозотечою потребують ретельного 

обстеження і, в разі необхідності, лікування у отоларинголога з метою 

первинної профілактики хронічного дакріоциститу. 

Отримані дані обґрунтовують необхідність спостереження 

отоларингологом пацієнтів з хронічним дакріоциститом на всіх етапах 

лікування і реабілітації з метою вторинної профілактики хронічного 

дакріоциститу. 

Отримані результати наукової роботи можуть бути застосовані в клінічній 

практиці відділень і центрів ендоскопічної оториноларингології, в педагогічному 

процесі кафедр оториноларингології та офтальмології медичних ВУЗів. 

 

 

Впровадження результатів дослідження 

Результати наукових досліджень, які відображені в дисертації, 

впроваджено в практику роботи оториноларингологічного відділення КНП 

«Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» м. Слов’янськ Донецької області, 

відділення реконструктивної хірургії голови та шиї КНП «Маріупольська 
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міська лікарня №1» м.Маріуполь Донецької області, а також в навчальний 

процес кафедри хірургії, ендоскопії, оториноларингології, реконструктивно-

відновлювальної хірургії та променевої діагностики Донецького національного 

медичного університету МОЗ України. 

 

 

Особистий внесок здобувача 

Дисертаційна робота є особистим самостійним дослідженням автора. Ним 

особисто проведено інформаційний пошук та аналіз сучасних джерел 

вітчизняної та зарубіжної літератури з досліджуваної проблеми, визначені мета 

і завдання досліджень, проведено клініко-інструментальне обстеження хворих з 

оцінкою результатів всіх видів досліджень. Автор брав безпосередню участь в 

хірургічному лікуванні і спостереженні за пацієнтами.  

Аналіз та обговорення одержаних результатів дослідження, підготовка 

оригінальних статей у фахових та іноземних виданнях були здійснені 

дисертантом разом з науковим керівником роботи.  

Автором особисто проведено статистичну обробку отриманих 

результатів, сформульовано висновки та практичні рекомендації, визначені 

положення, що винесені на захист. Дисертантом власноруч написано всі 

розділи дисертації, автореферат, забезпечено впровадження в практику 

результатів дисертаційної роботи. 

 

 

Апробація результатів роботи 

Основні положення дисертаційної роботи доповідались і обговорювались 

на конференції обласного товариства лікарів-офтальмологів (22 квітня 2010 р., 

м.Донецьк); XI з'їзді оториноларингологів України (17-19 травня 2010 р., 

м.Судак); Щорічних традиційних осінніх конференція Українського наукового 

медичного товариства лікарів-оториноларингологів (11-12 жовтня 2010р., 

м.Івано-Франківськ; 28 вересня 2011р., м.Київ); Щорічних традиційних 
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весняних конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-

оториноларингологів (20-21 травня 2013 р., м.Севастополь; 19-20 травня 2014 

р., м.Полтава); I Міжнародній науково-практичній конференції «SCIENCE, 

EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS» 

(16-18 грудня 2020 р., м. Таллін, Естонія). 

 

 

Публікації 

Матеріали дисертації відображені у 20 друкованих наукових працях: 6 

статей – у фахових наукових виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз (з них 2 статті – в іноземних виданнях), 2 – у фахових 

виданнях, затверджених МОН України, 1 монографія (у співавторстві), 9 тез у 

збірниках з’їздів, конгресів та науково-практичних конференцій, 2 патенти 

України на корисну модель. 

У роботах, виконаних у співавторстві, ідея й основні положення належать 

дисертантові. 

 

 

Структура дисертації 

Дисертація викладена державною мовою на 234 сторінках машинописного 

тексту. Робота складається з титульного аркуша, анотації, змісту, переліку 

умовних скорочень, вступу, огляду літератури, матеріалів і методів 

дослідження, 3 розділів, які відображають результати власних досліджень 

автора, аналізу й узагальнення одержаних результатів, висновків, практичних 

рекомендацій і списку 237 використаних літературних джерел (146 із них 

кирилицею і 91 латиницею). Праця ілюстрована 25 таблицями і 48 рисунками. 
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РОЗДІЛ I 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКУ І 

ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ДАКРІОЦИСТИТУ 

 

1.1 Анатомо-топографічні та морфологічні особливості 

вертикального відділу сльозовідвідних шляхів 

Велике значення у виникненні та розвитку дакріоциститу, а також при 

його хірургічному лікуванні мають анатомо-топографічні особливості 

сльозовідвідних шляхів [140, 20, 160, 149]. Зону інтересу в нашій роботі 

представляють вертикальний їх відділ: слізний мішок і носослізний канал. 

Слізний мішок розташований у слізній ямці, передня половина якої 

утворена лобовим відростком верхньої щелепи з її переднім слізним гребінцем, 

а задня – слізною кісткою з її заднім слізним гребінцем. Середні розміри у 

дорослого складають 16 на 8 мм, найбільша глибина ямки – у нижнього її 

полюса [59]. Часто лобовий відросток верхньої щелепи та слізна кістка 

однаковою мірою утворюють слізну ямку, та можливе й домінування одної з 

них, і навіть самостійне формування ямки. Товщина кісткової стінки слізної 

ямки варіабельна, але найтонше місце утворено слізною кісткою безпосередньо 

позаду зрощення її з лобовим відростком верхньої щелепи, як правило, 

товщиною з яєчну шкаралупу. Цю важливу особливість слід враховувати при 

хірургічному втручанні.  

Верхньою межею слізної ямки є місце зрощення лобового відростка 

верхньої щелепи та слізної кістки з носовим відростком лобової кістки, а 

донизу ямка переходить у носослізний канал, який утворений верхньою 

щелепою, слізною кісткою та нижньою носовою раковиною. Носове устя 

каналу відкривається під нижньою носовою раковиною. Формування 

носослізного каналу відбувається в основному верхньою щелепою, до якої 

медіально зверху прилягає слізна кістка, а медіально знизу – нижня носова 
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раковина. Іноді вся окружність носослізного каналу може формуватись тільки 

за рахунок верхньої щелепи [206]. Довжина носослізного каналу в дорослого в 

середньому 10-12 мм, ширина – 2-8, залежно від статі, віку, расових та 

індивідуальних особливостей. Носове устя каналу знаходиться від переднього 

кінця нижньої носової раковини на 10-12 мм, а від дна порожнини носа – на 15-

20 мм. Часто носослізний канал виступає або на передньоверхні відділи 

медіальної стінки гайморової пазухи (при значній пневматизації останньої, 

вираженій інфраорбітальній бухті), утворюючи torus lacrimalis externus, або на 

латеральній стінці порожнини носа у середнього носового ходу, утворюючи 

torus lacrimalis internus [125]. При таких топографо-анатомічних варіантах 

запальний процес легше може розповсюдитись із порожнини носа й гайморової 

пазухи на носослізний канал і слізний мішок. Дуже рідко, але протока може 

розташовуватись і допереду від пазухи, безпосередньо за її лицьовою стінкою 

[134]. Це спостерігається при щілиноподібному звуженні передньо-медіального 

відділу гайморової пазухи, коли латеральна стінка порожнини носа досить 

сильно зміщена у просвіт пазухи, а лицьова сильно стиснута (гіпоплазія пазухи, 

«синдром мовчазного синуса»). 

Слізна ямка та носослізний канал також мають особливості у взаємозв’язку 

з решітчастою кісткою, що має значення при розповсюдженні інфекції з пазух 

на слізні шляхи [96]. Практично завжди (95 % випадків) клітини решітчастого 

лабіринту по-різному прилягають до слізної ямки (слізні клітини), близько до 

неї знаходиться основа гачкоподібного відростка або місце прикріплення 

середньої носової раковини. За даними Ф.С.Бокштейна, клітини решітчастого 

лабіринту можуть прикривати слізну ямку в 20% випадків наполовину, а у 2% – 

повністю. Через таку топографічну особливість при ендоназальному доступі до 

слізного мішка можуть виникати певні складнощі [191]. 

Особливе значення для хірургічного лікування хронічного дакріоциститу 

має варіант проекції слізної ямки на латеральну стінку порожнини носа. Як 

правило, носослізний канал і слізна ямка розташовуються безпосередньо 

допереду від переднього кінця середньої носової раковини. Та нерідко проекція 
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слізної ямки, за даними Ф.С.Бокштейна та інших авторів, може бути частково 

або повністю прикрита ним, і навіть знаходитись значно дозаду від переднього 

кінця середньої носової раковини до 15 мм. Такі анатомо-топографічні 

особливості слід враховувати для попередження інтраопераційних ускладнень. 

Слізна ямка вкрита тонкою надкісницею, а між переднім і заднім слізними 

гребінцями перекинутий у вигляді мосту міцний фіброзний лист периорбіти, 

який відділяє слізний мішок латерально від ока, що перешкоджає 

розповсюдженню інфекції з мішка на клітковину орбіти. Розміри слізного 

мішка повторюють розміри слізної ямки та складають близько 12 на 3-5 мм. 

Просвіт мішка в нормі перебуває у спалому стані, але є і протилежні дані [140]. 

Зверху слізний мішок закінчується сліпо, утворюючи склепіння, а знизу в 

зіяючому стані переходить у перетинчастий носослізний канал, місце переходу 

може мати звуження («шийку»). У слізний мішок, переважно у верхніх і 

медіальних відділах, вплітаються волокна кругового м’яза та серединної 

зв’язки повік, які забезпечують активний транспорт сльози («присмоктувальна 

функція миготіння»). У нижніх відділах мішка значно менше еластичних 

волокон, і саме в цих відділах він перерозтягується при порушенні 

сльозовідтоку в носослізному каналі. 

Клінічно важливим є той факт, що слізний мішок знаходиться допереду від 

перегородки орбіти (septum orbitae), котра прикріплюється до заднього слізного 

гребінця, а ощупуючи lig. palpebrae mediale (при відтягуванні повік назовні біля 

медіального кута ока) можна визначити верхню межу слізного мішка, що на 3-4 

мм вище зв’язки, яка пальпується. 

Дані про особливості морфологічної будови слізного мішка та 

носослізного каналу, а також їх вплив на розвиток патології вкрай недостатні. 

Слизова оболонка вертикального відділу сльозовідвідних шляхів є 

продовженням слизової оболонки порожнини носа та, відповідно, має з нею 

ідентичну гістологічну будову [96; 206]. Слизова оболонка мішка та 

носослізного каналу вкриті багатошаровим, іноді багаторядним, циліндричним 

епітелієм, який містить війчасті та келихоподібні клітини; власна пластинка 
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являє собою пухку волокнисту сполучну тканину, в якій залягають дистальні 

відділи серозних і серо-мукозних залоз [193]. Підслизовий шар складається зі 

щільної фіброзної тканини, а зовнішній шар – пухка волокниста сполучна 

тканина з великим включенням лімфоїдних фолікулів. У фіброзній основі 

слізного мішка та каналу є велика кількість щільно прилеглих і переплетених 

еластичних волокон, які йдуть у поздовжньому, косому та поперечному 

напрямках. Зовні слізний мішок вкриває круговий м’яз повік («м’яз Горнера») і 

шкіра, а нижні відділи носослізного каналу багаті на артеріальні та венозні 

сплетіння. 

Перехід мішка в носослізний канал, як правило, непомітний та має 

однаковий діаметр (близько 3 мм), однак нерідко в цьому місці переходу є 

валикоподібне потовщення надкісниці, яке утворює у просвіті каналу складку 

Краузе-Беро, що може утруднювати відтік сльози. 

Слід відзначити, що довжина перетинчастого носослізного каналу в 1,2-1,5 

рази більше кісткового та складає 10-24 мм залежно від статі, віку, расових та 

індивідуальних особливостей розмірів кісток лицьового скелета; ширина у 

дорослого в середньому близько 4 мм [125, 96]. Проте, за даними 

Л.І.Свержевського, канал на всій протяжності через його конічну форму може 

коливатися від 1 до 8 мм, до того ж верхні його відділи вужчі за нижні. Носове 

устя носослізного каналу розташовується під нижньою носовою раковиною на 

відстані до 10 мм від переднього її краю і на 8-23 мм від дна порожнини носа. 

Воно, зазвичай, не зіяє, бо медіальна стінка являє собою дублікатуру слизової 

оболонки. Поблизу устя є ще одне найбільш постійне звуження шляхів 

сльозовідведення – клапан, або складка Гаснера-Біанчі [99, 28]. Крім того, 

існують різні варіанти закінчення носослізного каналу, виділені 

Л.І.Свержевським у 4 типи: 1-й, найсприятливіший, коли перетинчастий канал 

закінчується разом із кістковим; 2-й, 3-й і 4-й – несприятливі, коли 

перетинчастий закінчується широким отвором нижче кісткового, проходить у 

слизовій оболонці носа у вигляді вузького канальця або закінчується вузьким 

отвором значно допереду або позаду від кісткового каналу відповідно [125, 96].  
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Незважаючи на доволі щільне зрощення перетинчастого каналу з 

надкісницею кісткового каналу, між ними є густа венозна мережа – свого роду 

продовження кавернозної тканини нижньої носової раковини. Тому при 

набуханні останньої (при ринітах, психоемоційних розладах) відбувається 

стискання устя носослізного каналу, особливо при 2, 3 і 4 типах за 

класифікацією Л.І.Свержевського, що може призводити до стійкої сльозотечі. 

Також слід зазначити, що у більшості випадків слізний мішок і 

носослізний канал мають дегісценції, які сприяють розповсюдженню запальних 

процесів із прилеглих навколоносових пазух і порожнини носа на 

сльозовідвідні шляхи. 

Таким чином, вертикальний відділ сльозовідвідних шляхів має важливі 

анатомо-топографічні й морфологічні особливості (близьке прилягання клітин 

решітчастого лабіринту й гайморової пазухи, спільність гістологічної будови 

слизової оболонки та підслизової основи з порожниною носа, наявність 

спільних із нижньою носовою раковиною кавернозних сплетінь, несприятливі 

варіанти розташування устя носослізного каналу), які сприяють виникненню 

стійкої сльозотечі та мають велике значення в патогенезі хронічного 

дакріоциститу. 

 

1.2 Патологія вертикального відділу сльозовідвідних шляхів 

Порушення сльозовідведення серед усіх захворювань ока складає від 6 до 

25 % [1, 21, 96]. Значну частину складає непрохідність вертикального відділу 

сльозовідвідних шляхів, а основою цієї патології є дакріоцистит [58, 36, 96]. 

Питома частка хворих на ХД працездатного віку (18-60 років) може досягати 

71-85% [5, 140, 79, 96, 199]. Причому захворювання частіше спостерігається у 

старшому віці, а пік захворюваності припадає на категорію 55-60 років [192; 

164]. ХД у жінок зустрічається у 6-10 разів частіше, ніж у чоловіків, що 

пов’язано з анатомо-фізіологічними особливостями носослізного каналу: у 

більшості випадків він вужче, довше та має звивистіший хід [79, 96, 192, 164, 

199]. Особливо підвищені ризики щодо повного звуження проявляються під час 
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менструальних циклів, коли кавернозна тканина та венозні сплетіння 

переповнюються кров’ю. 

Слізний мішок і носослізний канал мають близьку анатомо-гістологічну 

будову, через що патологічні процеси тут взаємопов’язані [71]. 

Остаточно етіологічні чинники виникнення дакріоциститу до кінця не 

з’ясовані. До сприятливих відносять анатомо-топографічні та морфологічні 

особливості сльозовідвідних шляхів, описані вище. Також можна виділити 

брахіцефалічну будову кісток лицьового скелета, при якій відзначається низьке 

розташування кореня зовнішнього носа й вузькість носових ходів [152]. 

Дакріоцистит може виникати після перенесеного керато-кон’юнктивіту 

(антеградний шлях розповсюдження інфекції), при дакріолітіазі, пухлинах 

слізного мішка та носослізного каналу, після хіміопроменевого лікування, при 

трахоматозному процесі, герпесвірусній інфекції; описані рідкісні випадки 

дакріоциститу при системних захворюваннях: лімфогранулематозі, саркоїдозі, 

гранулематозі Вегенера, інфекційному мононуклеозі, синдромі Стівенса-

Джонсона [28, 193, 225, 153, 215, 196, 190, 178]. 

Також встановлено, що в патогенезі хронічного дакріоциститу важливу 

роль відіграють зміни внутрішньоносових структур [95, 42, 117, 53, 12, 96]. 

Через тісні анатомічні взаємозв’язки сльозовідвідних шляхів із порожниною 

носа й ННП ринологічна патологія є найбільш значущою причиною розвитку 

дакріоциститу [12, 96]. Разом із тим, щодо цього питання вже протягом 

багатьох років триває дискусія через неоднозначність поглядів багатьох вчених, 

а також різні результати проведених досліджень [28, 96, 194].  

Захворювання може виникати через механічне стискання носослізного 

каналу кавернозною тканиною або внаслідок контактного проникнення 

інфекції з порожнини носа та/або ННП безпосередньо через устя чи стінку 

носослізного каналу або мішка. Так, якщо слізна ямка утворена здебільшого 

слізною кісткою, запальному процесу з передніх клітин решітчастого лабіринту 

легше перейти на слізний мішок. До стенозу носослізного каналу можуть 

призводити і гіпертрофія нижньої та середньої носових раковин, concha bullosa, 
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гіпертрофія гачкоподібного відростка, поліпи та пухлини носа, виражене 

викривлення носової перегородки [118, 96, 232]. Крім того, подібні аномалії 

внутрішньоносових структур часто викликають рефлекторну гіперсекрецію 

сльози (через тісний зв’язок трійчастого нерву та секреторних волокон слізної 

залози), що призводить до епіфори й може обтяжувати перебіг дакріоциститу 

[96, 194]. 

При численних клінічних спостереженнях та дослідженнях були отримані 

різні дані зустрічальності патології внутрішньоносових структур при ХД, а 

також варіанти їх комбінування. Нерідко дані значно різнились: атрофічний 

риніт спостерігався від 3,7 до 54 %; гіпертрофічний риніт – від 2,2 до 60 %, 

викривлення носової перегородки – від 2,4 до 51,4 %; запальні захворювання 

навколоносових пазух – від 2,2 до 14,7 %. 

В особливу групу слід віднести розвиток дакріоциститу внаслідок травми 

кісток лицьового скелета з ушкодженням носослізного каналу та/або слізної 

ямки, в тому числі й ятрогенної [205, 183, 175, 170]. Можливі випадки 

виникнення непрохідності сльозовідвідних шляхів при травмі носослізного 

каналу після пункції гайморової пазухи, при гайморотомії за Калдуэллом-

Люком, ринопластиці тощо [59, 1956; 95, 28, 158, 210]. Особливий інтерес 

викликають стійкі сльозотечі як ускладнення перенесених функціональних 

ендоскопічних операцій [84, 85; 88, 96, 185, 178]. Описані випадки епіфори 

внаслідок травмування носослізного каналу при розширенні співустя 

гайморової пазухи зворотнім викусувачем, через пошкодження слізного мішка 

при резекції гачкоподібного відростка і доступі до ділянки лобного карману, 

гратчастого лабіринту [114, 116, 118, 180, 147]. 

Таким чином, незважаючи на значний прогрес у науці й техніці, наразі 

відсутня єдина думка щодо етіологічного чинника виникнення порушень 

прохідності носослізного каналу й слізного мішка, що потребує подальших 

досліджень і обговорень. 

Як правило, дакріоцистит перебігає як первинно хронічний процес [28]. 

Виділяють в окрему нозологію гострий дакріоцистит [88, 192, 164, 223], однак, 
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на думку багатьох авторів, він виникає зазвичай на фоні хронічного, тобто це – 

загострення хронічного процесу, а найчастіша його форма – флегмона слізного 

мішка [199]. Останнім часом стали частіше зустрічатись калькульозні (з 

наявністю дакріолітів) та грибкові дакріоцистити [106, 81, 178, 199]. Крім того, 

окремо виділяють хламідійний і паразитарний [140, 58, 24, 96]. Вкрай рідко 

зустрічається первинне туберкульозне запалення слізного мішка [218]. 

Без приєднання інфекції пацієнти можуть скаржитись на сльозотечу від 

слабковираженої до постійної [96]. Застій сльози з ектазією слізного мішка 

проявляються припухлістю біля медіального кута ока. Уважні до себе пацієнти 

можуть самі випорожняти вміст мішка або в кон’юнктивальну порожнину, або, 

рідше, в порожнину носа у вигляді слизових виділень. 

Приєднання інфекції призводить до прогресування процесу, посиленню 

скарг і до різного ступеня запальних змін у слізному мішку. На початковому 

етапі запалення мішка відзначається підвищення кровонаповнення судин, 

розпушення слизової оболонки, накопичення клітинних елементів. Просвіт 

слізного мішка заповнюється відторгнутим епітелієм, слизом, одиничними 

лімфоцитами; вміст сіруватого кольору та тягучої консистенції. Це так звана 

катаральна форма дакріоциститу. Коли у слизовій оболонці слізного мішка 

накопичиться більша кількість клітинних елементів і секрет стане гнійним, – 

процес переходить у стадію гнійного запалення. У ділянці слізного мішка 

відзначається гіперемія шкіри, припухлість, набряклість оточуючих тканин і 

повік. Потім фолікули, які утворилися у стінці слізного мішка, настільки 

збільшуються в обсязі, що проривають епітелій, утворюючи дефекти слизової 

оболонки. Залишившись незахищеною від агресивних токсинів, підслизова 

основа некротизується, а в стінці слізного мішка утворюються виразки, через 

які інфекція проникає у клітковину, що оточує слізний мішок, з розвитком 

флегмони. Флегмона супроводжується інтоксикацією, підвищенням 

температури тіла й болями. Якщо не відбудеться інволюції запального процесу, 

то флегмона розм’якшується та мимовільно розтинається, зазвичай нижче 

внутрішньої зв’язки повік. Процес стихає та настає уявне одужання. Насправді 
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дакріоцистит перейшов у латентний перебіг, при натисканні на слізний мішок зі 

слізних точок, як і раніше, може виділятися гній, а слізно-носовий канал 

залишається закритим і варто очікувати нового загострення захворювання. При 

флегмоні слізного мішка гній може також прориватися через слізну кістку в 

порожнину носа [59]. Відомі випадки відсутності загострень процесу більше 30 

років, коли пацієнти лікуються самостійно, застосовуючи різні антисептичні й 

антибактеріальні краплі та видавлюючи гнійний вміст мішка [28]. 

 

1.3 Діагностика непрохідності вертикального відділу сльозовідвідних 

шляхів 

При дакріоциститах у просвіті слізного мішка завжди знаходиться значна 

кількість вірулентних мікроорганізмів, які, потрапляючи на кон’юнктиву, 

являють собою велику загрозу для ока. Тому своєчасна та достовірна 

діагностика, а потім адекватне лікування з застосуванням сучасних 

малоінвазивних технологій і методик є запорукою швидшого одужання і 

стійкого відновлення сльозовідведення. 

Детальне вивчення патології СВШ має багатовікову історію, і, відповідно, 

методи діагностики стану цих органів вельми різноманітні. 

Оториноларинголог і офтальмолог на першому етапі діагностики мають 

чітко розмежувати захворювання сльозовідвідних шляхів (органічну патологію) 

та функціональні стани, які призводять до сльозотечі. Слід диференціювати 

гіперсекрецію сльози, рефлекторну сльозотечу, розлад сльозотечі 

функціонального характеру, дислокацію слізних точок, півмісяцевої складки, 

слізного м’ясця, погану присмоктувальну функцію слізної точки, дакріоцистит, 

наявність стриктури, стенозу, новоутворень у ділянці слізних шляхів або 

нижнього носового ходу. Таким чином, для визначення рівня органічного 

ураження або характеру функціонального порушення (установлення точного 

діагнозу) здійснюють ретельне вивчення пацієнта. З’ясовують скарги хворого й 

детально вивчають анамнез захворювання. Сльозотеча є єдиним початковим і 

основним симптомом захворювання [28, 178]. Слід дізнатися, як давно пацієнта 
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непокоїть епіфора, постійно виникає вона чи за певних умов (вітер, запиленість, 

дим, холодна погода, алергічні прояви та ін.), чи є виділення зі слізних точок 

(внутрішнього кута ока), коли вони з’явились та який їх характер [130, 200]. 

Також при опитуванні потрібно робити акцент на стан порожнини носа, якість 

носового дихання через різні половини порожнини носа, виділення з нього чи 

заднє затікання, можливий прояв алергії, перенесені раніше синусити, можливі 

перенесені ендоназальні операції. У випадку рецидиву захворювання слід 

з’ясувати результати попереднього обстеження й лікування. Важливий ще й 

факт наявності у пацієнта загальносоматичної патології, травм кісток лицьового 

скелета й попередніх операцій у ділянці обличчя. 

При зовнішньому огляді можна визначитись із попереднім діагнозом. Для 

цього необхідно звертати увагу на наявність застою сльози у слізному озері або 

сльозотечі, порівнюючи обидва ока. Наступним – оглядати повіки, слізне 

м’ясце та слізні точки, положення і просвіт останніх, їх прилягання до очного 

яблука, особливо нижньої, чи занурені вони у слізне озеро [178]. Про 

непрохідність носослізного каналу та наявність дакріоциститу може свідчити 

поєднання припухлості м’яких тканин у внутрішнього кута ока та сльозотечі. 

Особливо високою є ймовірність діагнозу при застійному мукозних чи гнійних 

відділеннях зі слізних точок при натисканні пальцем, із деяким зусиллям, на 

проєкцію слізного мішка (у медіального кута ока та дещо нижче) – це так 

званий патогномонічний симптом хронічного дакріоциститу [178]. При 

гіперемії шкіри, інфільтрації тканин, болю та флюктуації в ділянці слізного 

мішка слід думати про загострення запального процесу та можливу флегмону 

слізного мішка. 

Для установлення остаточного діагнозу виконують функціональні й 

інструментальні методи дослідження. До рутинних відносять канальцеву 

(J.West, 1918), або насосну пробу (Б.Л.Поляк, 1940), яка оцінює активний 

функціональний стан слізних точок, слізних канальців і слізного мішка; та 

носову (кольорову слізно-носову) пробу Веста – дослідження всієї системи 

сльозовідведення. За суттю, це доволі схожі щодо проведення методи 
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дослідження, згодом було розроблено велику кількість їхніх модифікацій із 

несуттєвими, на нашу думку та думку багатьох авторів, відмінностями.  

Для проведення канальцевої проби пацієнту в сидячому положенні зі 

злегка закинутою дозаду головою закапують у кон’юнктивальну порожнину 1-2 

краплі барвної речовини (2-3% розчину коларголу або 1 % флуоресцину). При 

цьому хворого можна попросити декілька разів моргнути (активна насосна 

проба). У нормі через 0,5-2,0 хвилини сліди барвної речовини зникають із 

кон’юнктивальної порожнини та очне яблуко білішає – нормальна функція 

слізних точок і канальців, а слізний мішок здатний приймати сльозу. Тривалість 

теста не перевищує 3-5 хв, і якщо при цьому індикаторна речовина залишається 

у кон’юнктивальному мішку, пробу розцінюють як негативну. 

Початок методики проведення носової проби ідентичний канальцевій, при 

ній оцінюють появу маркера у відповідній половині носа: при висякуванні на 

серветку, ватна кулька, розміщена у присінку носа, або вата на зонді, введена у 

нижній носовий хід. Часове оцінювання появи індикатора за різними авторами 

незначно відрізняється. Градація за Ф.С.Бокштейном (1929) така: поява в 

порожнині носа через 1-3 хв – «різко позитивна», через 4-5 хвилин – 

«позитивна», відсутність протягом 30 хвилин – «негативна». Найширше 

розповсюдження у країнах пострадянського простору отримало часове 

оцінювання Б.Л.Поляка (1940): якщо маркер з’являється за перші 5 хв – 

позитивна проба, 6-20 хвилин – уповільнена, пізніше 20 хвилин або не 

з’являється – негативна. У західних країнах розповсюдження отримав тест 

Джонса (1954) та його методика оцінювання: при появі індикатора протягом 1-2 

хв – тест первинно позитивний і активна функція сльозовідвідних шляхів 

збережена (Джонс I); у протилежному випадку слізні шляхи промивають, і, 

якщо у порожнину носа барвна речовина потрапила, тест оцінюють як 

вторинно позитивний і роблять висновок про збереженість тільки анатомічної 

прохідності слізних шляхів. Разом із тим, у цього тесту та його модифікацій 

наявні деякі протиріччя: у більше 30 % обстежених пацієнтів проба була 

первинно негативною, при цьому у пацієнтів не було скарг на епіфору, а 
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подальше детальне обстеження сльозовідвідних шляхів патології не виявляло 

[174]. 

Із різним розповсюдженням застосовують так звану подвійну носову пробу 

(подвійна проба Веста). При цьому перший етап її проведення й оцінювання 

повністю співпадає, у випадку потрапляння барвника після 5 хвилин чи не 

проходження взагалі (тобто уповільнена або негативна слізно-носова проба), 

тест повторюють наступного дня після анемізації відповідної половини носа та 

нижнього носового ходу. Якщо результати попередні – проба негативна та 

зв’язок із внутрішньоносовою причиною непрохідності малоймовірний. У 

випадку поліпшення результатів – проба позитивна та риногенна причина 

очевидна, й її усунення є достатнім для припинення сльозотечі [13]. 

Вищеописані методики є неінвазивними і малозатратними, проте вони 

доволі тривалі в часі, відносно суб’єктивні та не завжди себе виправдовують 

стосовно уточнення діагнозу.  

У випадку уповільненого або негативного тесту зазвичай проводять 

промивання сльозовідвідних шляхів для з’ясування анатомічної прохідності. 

Після попередньої анестезії здійснюють активацію (розширення) слізної точки, 

частіше нижньої, а потім і канальця, доходячи конічним зондом (зонд Боумена) 

до просвіту слізного мішка. Після розширення горизонтального відділу 

сльозовідвідних шляхів роблять промивання, для цього тупокінцеву спеціальну 

голку, під’єднану до шприца, проводять тим же шляхом до упору в медіальну 

стінку слізного мішка, після чого на 1-2 мм виконують тракцію назад і 

промивають розчинами антисептиків або фізіологічним розчином [178]. За 

швидкістю витікання або її відсутністю судять про прохідність: цівкою, 

частими або рідкими краплями, або не витікає зовсім. Відсутність витікання 

рідини з порожнини носа свідчить про повну непрохідність носослізного 

каналу. У такій ситуації промивна рідина може витікати ретроградно із слізних 

точок. 

Також для уточнення місця стенозу та його особливостей застосовують 

зондування слізних шляхів, як правило, горизонтального їх відділу. Для цього 
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використовують ті ж вищеописані конічні зонди невеликого діаметра (0,6 мм). 

Однак, за нашим переконанням і думкою багатьох авторів, цей метод доволі 

часто себе не виправдовує. По-перше, необхідно чітко собі уявляти та 

враховувати можливі особливості анатомічних варіантів слізних точок і 

канальців, пам’ятати, що це достатньо делікатні структури з ніжною 

епітеліальною вистілкою, тому моторика та чутливість у лікаря має бути 

високого рівня, а точність рухів – відточеною. По-друге, цей метод, як і 

промивання слізних шляхів, може призводити до серйозних ускладнень: травма 

та розрив слизової оболонки канальця, утворення хибного ходу, стеноз або 

зарощення канальця, розповсюдження інфекції через випадково ушкоджену 

стінку канальця з можливим розвитком флегмони слізного мішка, реактивного 

набряку повік і щоки, тромбофлебіту та флегмони орбіти. Особливо недоцільні 

і навіть протипоказані такі тести при гострих запальних процесах цієї зони. 

Тому до проведення цих методів досліджень слід ставитись вкрай обережно, а 

їх результати, у свою чергу, вельми ненадійні щодо уточнення діагнозу. 

Більш достовірним, малоінвазивним методом, але, у той же час, більш 

трудомістким і витратним, без якого неможлива точна діагностика патології 

слізних шляхів, є рентгенологічний [172]. Розробка та широке впровадження 

рентгенографії сльозовідвідних шляхів нараховує більш століття; існує чимало 

модифікацій та удосконалень цього методу, які в основному полягають у 

варіантах укладання хворого та проекції дослідження (носо-підборідна пряма, 

бічна, піваксіальна), застосуванні рентгенконтрастних препаратів різної 

консистенції (жиророзчинні, водорозчинні, водорозчинні з підвищеною 

в’язкістю – 40% ліпіодол, 30% йодоліпол, 20% йодипін, торотраст, суспензія 

азотнокислого вісмуту і барій у вазеліновому маслі, тріомбраст, йодамід, 

омніпак, йогексол, уротраст, верографін тощо), кратності проведення 

дослідження у процесі лікування для оцінювання його ефективності. 

Для візуалізації СВШ, як правило, застосовують їх контрастування [100, 

17, 221, 229, 178]. Підбір і використання контрастних речовин для повного й 

оптимального заповнення просвіту слізних шляхів є актуальним питанням і на 
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сьогоднішній день. Як і раніше, проводяться розробка і клінічні випробування 

нових контрастних речовин для того, щоб отримати оптимальну в’язкість для 

структур CDI, досягти більшої рентгенпозитивності та, у той же час, меншої 

токсичності [17]. Довгий час контрастна рентгенографія слізних шляхів була 

незамінним методом, бо при виборі оптимальних проекцій дослідження та 

контрастних препаратів лікарі отримували зображення слізних шляхів, яке 

повністю відповідало вимогам. На рентгенограмі достатньо чітко видні 

канальці, слізний мішок і носослізний канал; заповнений контраст дозволяє 

визначити локалізацію звуження або зарощення, можливі дивертикули та 

свищі, їх напрямок і протяжність, ширину просвіту мішка та носослізного 

каналу, їх довжину, наявність вигинів. Оцінити характер патології слізного 

мішка можна згідно з запропонованою класифікацією М.Раднот і І.Галл (1969): 

1) слізний мішок без контрастної тіні (повна його обструкція), 2) невеликий (як 

макова зернина), 3) середніх розмірів (як горох), 4) великий, 5) ектазія. Також 

контрастна дакріоцистографія дає відомості про розташування слізного мішка і 

каналу, їх взаємозв’язки з рентгенпозитивними кістковими структурами – 

кістками зовнішнього носа, орбіти, носовими раковинами, етмоїдальними 

клітинами, що є важливою інформацією для хірурга перед майбутньою 

операцією, бо дозволяє визначити особливості та спланувати хід операції [178, 

172]. Застосовується цей метод і для оцінювання результатів хірургічного 

лікування – стан дакріостоми, її просвіт. 

Також для уточнення діагнозу використовують сцинтиграфію слізних 

шляхів (дакріосцинтиграфію). При цьому методі дослідження слізних шляхів 

пацієнт отримує менше променеве навантаження та, на думку багатьох авторів, 

він є інформативнішим і достовірнішим [41, 217, 230, 186]. Але цей метод через 

різні причини не знайшов широкого розповсюдження у практиці. 

Таким чином, дані про стан сльозовідвідних шляхів довгий час повністю 

задовольняли хірургів як щодо уточнення діагнозу, так і щодо подальшого 

планування оперативного лікування. Із розвитком науки і техніки, появою 

комп’ютерної томографії, оптичних методів діагностики і лікування, лазерних 
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технологій вимоги до діагностики й ефективного лікування хронічного 

дакріоциститу стали набагато вищими. 

У наш час велике значення при діагностики патології СВШ має 

комп’ютерна томографія (КТ), яка дозволяє установити остаточний правильний 

діагноз [15, 20, 220, 178]. Дослідження має проводитись, на думку ряду авторів 

і за нашим переконанням, з обов’язковим контрастуванням слізних шляхів [160,  

221, 178]. Щодо контрастної речовини також немає єдиної думки: яку 

оптимально застосовувати, коли вводити, спрогнозувати негативні наслідки 

обстеження для пацієнта; тому тривають клінічні дослідження та розробка 

алгоритмів застосування цього метода. При скануванні складаються 

зображення в аксіальній і коронарній проекціях, кількістю, як правило, 12-20 

скан-зображень. Сучасні комп’ютерні томографи дозволяють цю кількість 

збільшити, мають можливість побудувати 2-D, 3-D модель. Без сумніву, КТ має 

високу інформативність, дозволяє повніше оцінити просторові взаємозв’язки 

орбітальних, позаорбітальних і внутрішньоносових структур [165, 216]. Цей 

метод дослідження дає можливість не тільки уточнити діагноз, оцінити стан 

слізного апарату, так званий рівень критичного звуження, але й візуалізує 

внутрішньоносові структури, показує співвідношення сльозовідвідних шляхів і 

структур латеральної стінки порожнини носа, особливості анатомічного 

варіанта решітчастої кістки. Одночасно КТ демонструє стан ННП (особлива 

зона інтересу – клітини решітчастого лабіринту й гайморові пазухи), патологія 

яких, у свою чергу, може впливати на розвиток захворювання, а також, вчасно 

не розпізнана і не усунена, може сприяти виникненню рецидиву після 

оперативного лікування.  

Дані, які отримують при КТ дослідженні, стали особливо затребуваними з 

розвитком ендоназальних ендоскопічних технологій при лікуванні 

непрохідності СОП. У наш час для успішного хірургічного лікування цієї 

патології  до передопераційної діагностики висуваються принципово нові 

вимоги, котрим значною мірою відповідає саме КТ. 
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Особливий інтерес КТ являє собою у випадках комбінованих травм зони 

обличчя, при яких питома вага травми слізних шляхів залишається високою: за 

даними різних авторів, від 29,2 до 45,1 % [205, 175]. Повна непрохідність 

слізних шляхів, що виникає в результаті травми, є найтяжчою і такою, яка 

важко лікується [39, 98, 231, 170]. Надзвичайно важливо у таких ситуаціях 

детально проаналізувати скан-зображення КТ й оцінити посттравматичні 

анатомо-топографічні зміни сльозовідвідних шляхів і прилеглі до них 

структури латеральної стінки порожнини носа, можливі посттравматичні зміни 

остіомеатального комплексу, передньої групи ННП і носової перегородки, 

інакше частота рецидивів після хірургічного лікування значно зростатиме. 

Однак, незважаючи на довгий час існування цього методу, відносну 

простоту виконання, відмічається вельми вузька його розповсюдженість і 

обмеженість у застосуванні [172]. При традиційних протоколах сканування 

ННП і слізних шляхів отоларинголог часто не отримує достатньої корисної 

інформації про топографо-анатомічні взаємозв’язки слізного мішка і оточуючі 

внутрішньоносові структури, що робить неможливим планування ходу 

майбутньої операції та визначення оптимального доступу до слізного мішка. 

Обмежена доступність, територіальне роз’єднання отоларинголога, 

офтальмолога і центру проведення КТ-дослідження – залишаються чинниками, 

які стримують широке впровадження цього методу у клінічну практику. 

Проведення комп’ютерной томографії пацієнтам з патологією сльозовідвідних 

шляхів потребує подальшої оптимізації та удосконалення. 

В останні роки з’явився новий метод КТ – конусно-променева 

комп’ютерна томографія, що має ряд переваг: менше променеве навантаження, 

можливість отримати велику кількість скан-зображень, швидкість проведення 

дослідження, можливість реконструкції 3-D моделі. Але він, як і будь-який 

новий метод, також вимагає подальшого вивчення, систематизації та 

стандартизації стосовно сканування слізних шляхів. 

Через високу  ймовірність риногенної причини розвитку дакріоциститу, 

проведення ендориноскопії пацієнтам з такою патологією є обов’язковим для 
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ретельнішого вивчення внутрішньоносових структур. До того ж, за даними 

досліджень  Б.Ф.Черкунова (2001), ринологічна патологія при дакріоциститі 

далеко не завжди діагностується через обмежені можливості рутинних методів, 

а за даними Н.В.Хом’якової (1994), при детальній передній риноскопії 

виявлення патології при дакріоциститі складає 40,39%.  При ендориноскопії 

звертають увагу на стан слизової оболонки (колір, блиск), характер виділень, 

можливі аномалії внутрішньоносових структур: середню носову раковину, 

середній носовий хід, гачкоподібний відросток (величина, форма), варіанти 

викривлення носової перегородки, утворення в ділянці остіомеатального 

комплексу [178]. Особливу увагу під час дослідження, якщо це можливо, 

приділяють передньому відділу нижнього носового ходу і зоні устя 

носослізного каналу, а також варіанту кріплення і розташування нижньої 

носової раковини. Для цього використовують найменш тонку торцеву оптику 

(2,7 мм d 30° і 70°), визначають тип співустя каналу, розглядають проходження 

сльози під час активної функції моргання. За необхідністю, для більшої 

візуалізації й уточнення прохідності сльозовідвідних шляхів, ендориноскопію 

нижнього носового ходу можна виконати з попереднім закапуванням у 

кон’юнктивальний мішок барвної речовини (розчину метиленового синього). 

Функція сльозовідведення (часовий інтервал появи барвника у нижньому 

носовому ході) оцінюється як і при слізно-носовій пробі [20]. Також 

ендориноскопію доцільно застосовувати для огляду риностоми у найближчий і 

віддалений післяопераційні періоди, бо ця зона при звичайній передній 

риноскопії часто є «сліпою». 

Деякі автори висловлюють думку, що окулісту, який займається 

патологією слізних шляхів, необхідно володіти методами обстеження 

порожнини носа та проводити їх самостійно; також як і оториноларингологу 

слід володіти методами дослідження слізних шляхів. 
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1.4 Лікування хронічного дакріоциститу 

Ефективне лікування патології СВШ, незважаючи на колосальні 

досягнення науки і техніки, залишається актуальною проблемою сучасної 

ринології та дакріології. Загальновідомі два варіанти вирішення проблеми при 

цій патології: консервативний і хірургічний. 

Консервативні малоінвазивні методи лікування. На сьогоднішній день 

консервативне лікування патології СВШ, при всіх його недоліках, продовжує 

мати вагоме значення і часто є ефективним. Такий варіант лікування сльозотечі 

виправданий у декількох випадках: функціональні стани і виявлений на ранніх 

стадіях запальний процес у слізному мішку та носослізному каналі (катаральні 

явища, незначні форми хронічного дакріоциститу, що є рідкістю в силу різних 

причин), неможливість виконання оперативного лікування через критичні зміни 

у загальному стані пацієнта або через його похилий вік [139, 196]. Існують різні 

схеми консервативного та малоінвазивного лікування, вони продовжують 

удосконалюватись і модифікуватись, а ефективність фармакотерапевтичних 

препаратів із року в рік зростає [90, 199, 172]. Як правило, місцеве лікування 

складається з промивання слізних шляхів розчинами антисептичних і 

антибактеріальних, протизапальних, антиоксидантних і протеолітичних 

препаратів із можливим зондуванням, бужуванням або дренуванням 

вертикального відділу сльозовідвідних шляхів, а також в доповненні 

застосовуються і фізіотерапевтичні методи лікування [115, 116, 34, 21, 96, 213]. 

Саме дренуванню слізного мішка та носослізного каналу багато авторів 

приділяють велике значення. Для цього використовують силіконові трубочки, 

ліску, нитку або пучок ниток, а також у момент находження дренажу слізні 

шляхи промивають вищевказаними розчинами [39, 28, 79, 36, 96, 185, 180]. Є 

праці щодо збільшення просвіту мішка й каналу шляхом їх тривалого 

розтягування системою експандерів (балонних дилататорів), за умови, що 

збережена мінімальна прохідність цього відділу слізних шляхів [18, 22]. 
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Таким чином, малоінвазивні методи відновлення сльозовідведення мають 

право на існування, продовжують розроблюватись і вдосконалюватись для 

підвищення ефективності відновлення сльозовідведення через природні шляхи. 

Разом із тим, немала група авторів притримується протилежної точки зору, 

має велику доказову базу та переконана у протипоказанні зондування та 

бужування вертикального відділу сльозовідвідних шляхів навіть при 

незначному порушенні функції, бо доволі ніжна слизова оболонка здатна легко 

травмуватись, є високою ймовірність її перфорації та виникнення кровотечі, а 

утворення грануляцій і стриктур у подальшому гарантовано [37, 96]. Тому 

відновлення сльозовідведення при хронічному дакріоциститі щадними 

методами є бесперспективним, а зондування, промивання та медикаментозна 

терапія дають тимчасовий і нестійкий ефект [28, 172]. 

Хірургічні методи лікування.  Загальноприйнятим методом лікування 

хронічного дакріоциститу є хірургічний [172]. Цей підхід до відновлення 

сльозовідведення має багатовікову історію. Перші операції описані ще 

Авіценною та Гіппократом, згадуються у працях Цельса і Галена. Сутність 

таких операцій зводилася до розрізу шкіри, руйнуванню слізного мішка та 

слізної кістки для створення відтоку гною і сльози у порожнину носа [67]. Ці 

вручання давали маловтішні  результати, бо утворювані отвори швидко ставали 

непрохідними, виникав рецидив захворювання практично у кожному випадку. 

На сьогоднішній день хірургічне лікування непрохідності вертикального 

відділу сльозовідвідних шляхів має значні успіхи, однак підвищення його 

ефективності залишається актуальною задачею, тому триває пошук нових і 

удосконалення існуючих методів хірургічного втручання. Виділяють операції з 

зовнішнім доступом до слізного мішка, ендоназальним і трансканалікулярним, 

усі вони мають свої переваги і недоліки.  

Засновником зовнішньої дакріоцисториностомії вважається італійський 

ринолог A.Toti (1904), який запропонував формувати максимально широке 

співустя з порожниною носа зовнішнім доступом [226]. Для цього розріз шкіри 

та м’яких тканин здійснювався у медіального кута ока, відступаючи від місця 
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прикріплення внутрішньої зв’язки повік на 2-3 мм, паралельно орбітальному 

краю, довжиною близько 2,0 см. Далі формувалось "кісткове вікно" близько 

0,6x0,8 см. Медіальна стінка мішка видалялась, а слизова оболонка порожнини 

носа у межах «кісткового вікна» також висікалась. Шви на клапті слизової 

оболонки стінки мішка та порожнини носа не накладались, а шкіра ушивалась 

вузловими швами. Автор отримував блискучі для того часу результати: більше 

50% одужань [226]. 

Згодом L.Dupuy-Dutemps і M.Bourguet (1921) удосконалили цю методику, а 

через високу ефективність отриманих результатів цю модифікацію прийнято 

вважати класичною. Наступні періоди розвитку дакріології також 

супроводжувались певними поліпшеннями зовнішньої дакріоцисториностомії, 

при цьому автори намагались знизити травматичність і зменшити косметичний 

дефект, спростити техніку виконання й підвищити ефективність, 

удосконалюючи всі її етапи: варіанти розрізу шкіри (розташування, розмір, 

форма); техніку формування «кісткового вікна»; варіанти пластики риностоми; 

профілактику її рубцювання; розробку нових інструментів та ін. [161]. 

Особливе значення для позитивного результату має формування «кісткового 

вікна», його розміри, розташування. Пріоритетними вважаються 

«безмолоткові» способи резекції кістки з використанням фрез і борів, 

ультразвукових і лазерних технологій [67, 4, 7]. Важливим вважається етап 

формування співустя, при якому виконується пластика клаптями слизових 

оболонок слізного мішка та порожнини носа, застосовується інтубація 

риностоми або протезування, використовуються різні синтетичні матеріали 

[228]. 

Недоліками зовнішньої дакріоцисториностомії є косметичний дефект, 

струс голови при використанні долота і молотка, відносно довга тривалість 

операції, а також можливі інтраопераційні ускладнення: виражена кровотеча 

при ушкодженні кутових судин, із кісткових судин, із ушкодженої слизової 

оболонки порожнини носа. Для її усунення доволі часто прибігали до щільної 

тампонади носових ходів марлевою турундою, що обтяжувало беспосередньо 
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операцію та післяопераційний період. Крім того, асептична пов’язка закриває і 

око на оперованому боці, її наявність утруднює сльозовідведення і приносить 

дискомфорт у післяопераційному періоді. Також установлено, що виникнення 

дакріоциститів тісно пов’язано з захворюваннями порожнини носа і ННП, через 

що такі пацієнти перед «основною» операцією, для ефективного результату, 

потребують консервативного або хірургічного лікування в отоларинголога. 

Більше того, у післяопераційному періоді необхідний візуальний контроль за 

ділянкою риностоми, туалет порожнини носа – чим не володіють окулісти. Цей 

чинник збільшує ризики виникнення грануляцій і рубців, що підвищує 

імовірність виникнення рецидиву захворювання. 

Ендоназальна дакріоцисториностомія має ряд незаперечних переваг: 

відсутній косметичний дефект, відносно коротка тривалість операції, 

враховуються  анатомічні особливості й аномалії внутрішньоносових структур 

і, у випадку необхідності, здійснюється одночасна їх корекція, недовгий 

післяопераційний період зі значно меншим больовим синдромом [116, 118, 85, 

30, 33, 29, 96, 16, 228, 192, 191]. 

Першим внутрішньоносовий підхід запропонував G.W.Caldwell ще у 1893 

[16, 144, 162]. Розробником вперше успішного ендоназального доступу, при 

якому були отримані гарні для того часу результати, традиційно вважається 

американський ринолог J.M.West (1910), а його спосіб прийнято називати 

класичним. Надалі розроблені Вестом етапи операції удосконалювались і 

модифікувались [157]. Ці зміни полягали у різних способах викроювання 

слизово-надкісничного клаптя порожнини носа, для ширшого доступу до «зони 

інтересу» розроблялись різні підходи, різні способи утворення «кісткового 

вікна» та застосування різних інструментів для цього, викроювання медіальної 

стінки слізного мішка, варіанти пластики утвореної риностоми з використанням 

викроєних клаптів чи без них, використання синтетичних материалів для 

дренування, стентування або інтубації ділянки стоми, застосування оптики для 

кращої візуалізації (операційний мікроскоп, ендоскопи), варіанти з 

одномоментною корекцією внутрішньоносових структур. Але недоліком 
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внутрішньоносового доступу був гострий кут, під яким розташовувалось 

операційне поле відносно до напрямку зору. Через малу площу операційного 

поля ефективність операцій знижувалась, зростала кількість ускладнень та 

операційних травм. 

Новим витком розвитку ендоназального доступу було впровадження і 

широке використання оптики, яке вирішувало питання «малого операційного 

поля». Так, H.Heerman (1958) вперше використав операційний мікроскоп, а із 

застосуванням ендоскопічних методик при ринологічних операціях і появою 

нового мікроінструментарію, M.McDonogh і J.H.Meiring (1989) вперше 

виконали й описали ендоскопічну дакріоцисториностомію [198, 228]. Такий 

підхід дозволяє візуалізувати кожний крок операції, під ендоскопічним 

контролем кожний рух хірурга стає точним, вивіреним. При ендоскопічному 

доступі можлива операція одномоментно з двох сторін, менша тривалість 

операції, при реопераціях з приводу рецидиву наноситься мінімальна травма. 

P. Wormald (2002) запропонував базову техніку ендоназальної 

ендоскопічної дакріоцисториностомії, якою з різними доповненнями і 

поліпшеннями користуються по теперішній час [233]. З активним 

впровадженням ендоназального ендоскопічного доступу, а також завдяки його 

численним поліпшенням і модифікаціям ефективність лікування хронічного 

дакриоциститу стала вище, точність виконання – краще, інтра- і 

післяопераційних ускладнень стало менше [156, 227, 224, 195]. Крім того, при 

ендоскопічному підході з'являється можливість виконання симультанних 

операцій [191]. 

B.M.Massaro (1990) вперше при ендоназальній ендоскопічній 

дакріоцисториностомії застосував аргоновий лазер для формування «кісткового 

вікна» [197]. Згодом, а також у наш час, цей напрямок продовжує 

удосконалюватись і розвиватись, що дозволило перевести ендоскопічні операції 

на якісно новий рівень. Лазерні технології застосовують і при 

трансканалікулярному (антеградному) доступі, проводячи світлопровід лазера 

через один із канальців до упору у кісткову стінку. Далі світлопровід 
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переводиться у вертикальне положення, хірург здійснює коагулювання, 

контролюючи процес ендоназально за допомогою ендоскопу. Однак, цінне 

обладнання, особливі технічні умови в обслуговуванні та сервісне 

забезпечення, висока локальна температура при операції обмежують широке 

впровадження лазерних технологій. До того ж, при лазерній 

дакріоцисториностомії не завжди враховуються взаємозв’язки слізної ямки і 

структур, які її оточують. 

Неоднозначним є питання про застосування лакрімальних імплантатів при 

дакріоцисториностомії. Ряд авторів вважає інтубацію сльозовідвідних шляхів 

однією з важливих і обов'язкових складових ефективності лікування і 

профілактики рецидивів хронічного дакріоциститу [36, 156, 173, 211, 179, 234]. 

Протилежна думка ґрунтується на відсутності різниці в ефективності лікування 

даного захворювання [163, 150, 166, 222]. Також під час перебування 

імплантатів в просвіті сльозовідвідних шляхів високий рівень ускладнень, 

незважаючи на застосування біоінертних матеріалів, таких як силікон, 

пропилен, поліуретан тощо [22, 113, 96, 200]. Серед ускладнень виділяють 

токсико-алергічний кон'юнктивіт, пошкодження рогівки, дислокація або 

випадання провідника, розростання грануляцій в зоні знаходження провідника 

(область слізних канальців, область дакріориностоми), ектопія слізних точок, 

розсічення слізних точок і канальців [22, 16]. Також поверхня провідника може 

бути підставою для зростання біоплівок і, відповідно, бути тривалою причиною 

запального процесу в СВШ. Крім того, зовнішня частина лакрімального 

провідника є естетичним «дефектом», обмежує хворого в повсякденних діях, 

знижує задоволеність даного лікування і якість життя пацієнта. 

Ще одне важливе й актуальне питання, що обговорюється серед науковців 

і дослідників, – це варіанти пластичного формування дакріориностоми. Ряд 

авторів вважають, що викроєні клапті слизової оболонки латеральної стінки 

порожнини носа і медіальної стінки слізного мішка, а в подальшому їх 

пластичне укладання в області дакріориностоми підвищують ефективність 

хірургічного лікування хронічного дакріоциститу, укриття оголеної кістки 
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даними клаптями зменшує ризики розростання грануляційної, а потім і 

рубцевої тканини, сприяє швидкій епітелізації [36, 96, 23, 227, 182, 195, 169,  

214, 204]. 

Модифікацій викроювання, комбінацій з укладання і фіксації пластичних 

клаптів в області дакріориностоми або укриття оголеної кісткової поверхні за 

допомогою фіксованої слизової оболонки на лакрімальному провіднику досить 

багато, а серед авторів-прихильників цих методик триває пошук оптимального 

варіанту для поліпшення ефективності кінцевого результату [112, 227, 224,  

167, 187,  188,  214,  212, 204]. 

Однак, при викроюванні та пластичному укладанні слизових клаптів є ряд 

негативних моментів, що впливають на остаточний результат: при невеликих 

розмірах або рубцевозміненому, «перекрученому» слізному мішку сформувати 

клапоть з його медіальної стінки важко, висока ймовірність невідповідності 

форми викроєних клаптів і їх розташування в зоні дакріориностоми [114, 208,  

219, 235, 154]. Крім того, ефективність лікування при резекції даних викроєних 

клаптів була також високою і достовірних відмінностей в ряді досліджень не 

було [184, 154, 176]. Тому, думки з приводу пластичного укладання або ж 

видалення викроєних клаптів латеральної стінки порожнини носа і медіальної 

стінки слізного мішка в світовій літературі досить неоднозначні, а дана 

проблема залишається невирішеною. 

Таким чином, зроблений аналіз літератури говорить про відносно гарні і, в 

той же час, суперечливі отримувані результати проведеного лікування. Так, 

ефективність ендоназальної дакріоцисториностомії достатньо відрізняється: 

J.M.West (1926) – 90,0% пацієнтів, С.Н.Ставракі – 92,0 %, В.І.Воячек і 

К.А.Хілов – 73,0 %, Ф.С.Бокштейн – 85,0 %, В.Г.Бєлоглазов (1997) – 94,5 %, 

С.Б.Безшапочный (2008) – 92 %;  В.Г.Бєлоглазов (2013) – 93,2 %, 

K.B.Dzhambazov (2000) – 79,0 %, McMaster (2000) – 89,0 %, W Wu – 93,4 (2011), 

L.Jawaheer від 63,0 до 96,0% (2017). Ефективність дакріоцисториностомії з 

зовнішнім доступом складає від 86,5 % до 96,0 % (Л.М.Бакин, 1961), 97,7 % 

(М.Ю.Султанов, 1997). Ефективність лазерної ендоназальної 
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дакріоцисториностомії складає 85,0 % (R.Metson,1994) і 95,5 % (М.Т.Азнабаев, 

2001), 65,5% - 75,0% (S.Nacaroglu, 2018). Кожний доступ має свої недоліки та 

обмеження, при цьому слід сказати, що ендоназальний, на думку 

В.Г.Бєлоглазова (1997, 2013), позбавлений вікових протипоказань. 

Проте, незважаючи на існування великої кількості способів і модифікацій 

хірургічного лікування непрохідності вертикального відділу сльозовідвідних 

шляхів, пошук оптимального, такого, що дає менший відсоток рецидивування і 

ускладнень, залишається актуальним [67, 120, 3, 30, 33, 29; 36, 96, 235, 177, 179, 

222, 155, 176, 191]. Кожний варіант дакріоцисториностомії не гарантує 

абсолютного ефекту відновлення прохідності сльозовідвідних шляхів. Рецидив 

може виникнути у різний період: через декілька місяців, навіть через роки. 

Причина – надмірне розростання грануляційної тканини у зоні 

післяопераційного співустя і, як наслідок цього, зарощення знову створеного 

шляху відтоку сльози. Спосіб формування співустя та післяопераційний догляд 

за порожниною носа для попередження ускладнень залишаються актуальними 

проблемами в дакріології. 

Також вельми суперечливі і неоднозначні декларовані у професійних 

наукових виданнях результати лікування пацієнтів з хронічним 

дакріоциститом. Це пов'язано з тим, що при поданні результатів проведених 

досліджень автори не використовують єдиних критеріїв ефективності 

лікування: візуальні, функціональні або суб'єктивні, засновані на фізичних або 

психологічних відчуттях пацієнтів. Крім того, при повідомленні результатів 

після операції немає єдиного стандартизованого проміжку часу, воно 

відрізняється від 1 місяця до 2 років. Отже, оцінка результатів і їх облік складні 

і не завжди статистично співставні. Разом з тим, також не завжди аналізуються 

і описуються витрачений час на хірургічне втручання, інтраопераційні 

ускладнення і знахідки, обсяг виконаних симультанних операцій, загальні і 

місцеві (назальні і орбітальні) ускладнення, що виникли в післяопераційному 

періоді тощо. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Матеріали дослідження 

Матеріали, представлені в даній роботі, були отримані при обстеженні, 

лікуванні та післяопераційному спостереженні 109 пацієнтів із непрохідністю 

сльозовідвідних шляхів, обумовленою хронічним дакріоциститом. Усі ці 

пацієнти проходили стаціонарне хірургічне лікування і спостереження на базах 

кафедри оториноларингології факультету інтернатури і післядипломної освіти 

Донецького національного медичного університету МОЗ України. Із них 86 

жінок і 23 чоловіки у віці від 18 до 78 років (у середньому, 49,1±16,2 років). 

Тривалість скарг на сльозотечу складала від 2 місяців до 9 років. У всіх 

пацієнтів хронічний дакріоцистит знаходився у латентному стані. 

Відповідно до мети дослідження та для вирішення поставлених задач, 

виконаний ретроспективний аналіз історій хвороб і амбулаторних карт 

(архівний матеріал), а також обстеження 28 хворих з хронічним 

дакріоциститом, які проходили стаціонарне хірургічне лікування на клінічних 

базах кафедри оториноларингології факультету інтернатури і післядипломної 

освіти Донецького національного медичного університету МОЗ України в 

період з 2004 по 2007 рр. (ЛОР-відділення ДУ «Інститут невідкладної і 

відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України» та ЛОР-відділення ДЗ 

«Дорожня клінічна лікарня ст. Донецьк ДП «Донецька залізниця»). 

Також виконано комплексне поглиблене обстеження, хірургічне лікування 

та післяопераційне спостереження 81 пацієнта з хронічним дакріоциститом з 

2008 по 2014 рр. Оперативне лікування полягало у виконанні ендоназальної 

ендоскопічної дакріоцисториностомії. 

Залежно від того, у якій модифікації проводили ЕЕДЦРС, всі хворі були 

розподілені на 3 групи. 

До 1-ї групи (досліджувана) увійшли 45 пацієнтів, яким ЕЕДЦРС була 

здійснена за розробленою методикою. 
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У 2-у (групу порівняння) було включено 36 хворих, яким після виконання 

розробленої ЕЕДЦРС в зону дакріориностоми встановлювали провідник з 

полівінілхлориду (ПВХ). 

У 3-ю (контрольну) групу увійшли 28 пацієнтів, яким ЕЕДЦРС виконували 

за загальноприйнятою методикою: зі збереженням і пластичним укладанням 

викроєних клаптів слизової оболонки порожнини носа і слізного мішка та з 

установленням ПВХ-провідника – архівний матеріал. 

Застосування сучасних ендоскопічних технологій при ринохірургії 

потребує детального передопераційного рентгенологічного обстеження цих 

пацієнтів. З метою оцінки інформативності різних методик передопераційного 

обстеження, пацієнти 1-ї та 2-ї груп були розділені на 2 підгрупи. У підгрупу 

1А і 2А увійшли пацієнти, яким у передопераційному обстеженні КТ СОП з 

контрастуванням проводили за розробленою нами методикою. Підгрупу 1В і 

2В склали хворі, яким КТ СОП виконували за традиційним алгоритмом (рис. 

1.1). У свою чергу, пацієнтам контрольної клінічної групи у передопераційному 

обстеженні виконували дакріоцистографію, а для уточнення стану 

внутрішньоносових структур – КТ навколоносових пазух. 
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Рис. 1.1. Схема розподілу пацієнтів у клінічних групах за діагностичним 

критерієм: Д – досліджувана група, П – група порівняння, К – контрольна 

група. 

 

Суттєвих відмінностей щодо віку і статі серед пацієнтів клінічних груп не 

було. Від усіх пацієнтів була отримана інформована добровільна згода на 

обстеження і лікування, а також на участь у клінічному дослідженні.  

Критерії включення пацієнтів у дослідження: 

- пацієнти з непрохідністю вертикального відділу сльозовідвідних шляхів 

(слізний мішок, носослізний канал) обумовленою ХД, раніше не оперовані 

- вік хворих від 18 років, 

- наявність згоди пацієнта на обстеження і лікування. 

Критерії виключення: 

- сльозотеча, обумовлена патологією горизонтального відділу 

сльозовідвідних шляхів (слізні точки, слізні канальці), 

- сльозотеча функціонального (тимчасового) характеру (гіперсекреція, 

Клінічні групи 
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рефлекторна сльозотеча), 

- загострення хронічного дакріоциститу, флегмонозний дакріоцистит, 

перенесені раніше дакріоцисториностомії, посттравматичні дакріоцистити, 

- наявність злоякісних новоутворень порожнини носа, 

- наявність доброякісних і злоякісних новоутворень ока, 

- наявність супутніх соматичних захворювань у декомпенсованій формі, 

- психічні захворювання, які перешкоджають продуктивній роботі з 

пацієнтом,  

- вагітність, 

- активна форма туберкульозу, 

- відмова пацієнта від обстеження і лікування. 

Діагноз ХД верифікували згідно з критеріями, затвердженими наказом 

МОЗ України №117 від 15.03.2007 «Про затвердження протоколів надання 

медичної допомоги за спеціальністю «Офтальмологія» («Протокол надання 

медичної допомоги хворим з дакріоциститом хронічним»). Супутню патологію 

порожнини носа й ННП визначали згідно з положеннями наказу МОЗ України 

№181 від 24.03.2009 «Про затвердження протоколів надання медичної 

допомоги за спеціальністю «Отоларингологія».  Діагностична програма 

передбачала з’ясування скарг, детального анамнезу захворювання, 

особливостей анамнезу життя, клінічний огляд отоларинголога й офтальмолога, 

а також додаткові методи діагностики. 

Непрохідність вертикального відділу сльозовідвідних шляхів (діагноз ХД) 

підтверджували за допомогою променевих методів дослідження: Rö-графії 

слізного мішка з контрастуванням або КТ СВШ з контрастуванням. При аналізі 

отриманих діагностичних даних велику увагу звертали на особливості 

взаємозв’язків слізного мішка та структур латеральної стінки порожнини носа, 

пасаж контрастної речовини у порожнину носа, наявність аномалій 

внутрішньоносових структур і характер змін у ННП. 

Післяопераційний медикаментозний супровід пацієнтів усіх груп був 
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стандартним і включав антибактеріальні препарати (системні та місцеві), 

антигістамінні засоби, іригаційну терапію (сольові розчини, топічні стероїди). 

Пацієнтам досліджуваної клінічної групи при кожному візиті протягом 

першого місяця слізні шляхи промивали розчинами антисептиків. У пацієнтів 

контрольної клінічної групи і групи порівняння протягом 1,5 місяців після 

операції у просвіті сльозовідвідних шляхів знаходився ПВХ-провідник, їм 

рекомендували інстиляцію розчинів антисептиків на весь період перебування 

імплантата у СОП. 

Після стаціонарного лікування візити хворим призначали з періодичністю 

кожні 3-4 дні протягом 2-х тижнів, потім 1 раз на 7 днів 2 тижні, потім 1 раз на 

місяць 5 місяців і 1 раз на півроку 18 місяців (рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Схема післяопераційного динамічного спостереження пацієнтів. 

 

Контроль ефективності хірургічного лікування здійснювали за 

результатами клінічного спостереження в динаміці (при вищевказаних візитах): 

враховували самопочуття хворих, скарги на сльозотечу (за шкалою P.L.Munk) 

та сльозостояння, скарги пацієнтів за опитувальником SNOT-20, а також 

тривалість післяопераційних клінічних проявів; оцінювали стан слизової 

оболонки порожнини носа при передній риноскопії, оцінювали дані 

ендоскопічного дослідження порожнини носа, визначали прохідність СВШ при 

їх промиванні, визначали функцію сльозовідведення; у разі необхідності (при 

підозрі на рецидив захворювання) виконували КТ СВШ. Отримані дані 

фіксували в оригінальних картах динамічного спостереження за пацієнтом. 

Критерії оцінки результатів хірургічного лікування:  
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 одужання:  

- відсутність скарг на сльозотечу і сльозостояння; 

- вираженість сльозотечі 0 балів за шкалою Munk; 

- при ендовідеориноскопії – візуалізація сформованої 

дакріориностоми добра; 

- функція сльозовідведення не порушена (позитивна); 

- при промиванні СВШ вільно прохідні, рідина з носа витікає легко. 

 поліпшення:  

- можливі скарги на сльозотечу і/або сьозостояння на вулиці за 

вітряної або холодної погоди; 

- вираженість сльозотечі за шкалою Munk 1-2 бали; 

- відсутність гноєтечі з ока; 

- при ендовідеориноскопії – візуалізація сформованої 

дакріориностоми знижена; 

- функція сльозовідведення знижена або не порушена (уповільнена 

або позитивна); 

- при промиванні СВШ рідина витікає тонкою цівкою або при 

посиленому тиску значна частина рідини витікає через верхню слізну 

точку та тонкою цівкою або краплями витікає через ніс. 

 рецидив:  

- скарги на постійну сльозотечу; 

- оцінка вираженості сльозотечі за шкалою Munk від 3 до 5 балів; 

- можливі скарги на гноєтечу з ока; 

- при ендовідеориноскопії – відсутність чіткої дакріориностоми; 

- функція сльозовідведення не визначається (негативна); 

- при промиванні СВШ рідина у порожнину носа не потрапляє, а 

витікає зі слізних точок. 

Одужання та поліпшення відносили до позитивного результату лікування, 

рецидив захворювання – до негативного. 
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Висновки про ефективність різних хірургічних втручань робили на 

підставі порівняльного оцінювання проміжних результатів лікування в 

ранньому та віддаленому післяопераційних періодах, а висновок про остаточну 

ефективність лікування робили через 1 рік після хірургічного втручання. Для 

цього аналізували вищевказані суб’єктивні та об’єктивні показники в кожній 

клінічній підгрупі й порівнювали результати. 

 

2.2 Дизайн дослідження 

Дослідження проводилось у декілька етапів (рис. 1.3). На першому 

(амбулаторно-поліклінічному) – пацієнтів з епіфорою консультував 

офтальмолог, далі проводили відбір хворих з ХД з метою подальшого 

обстеження й лікування. На другому (дошпитальному) етапі здійснювали 

комплексне поглиблене обстеження цих пацієнтів, уточнювали стан СВШ та 

індивідуальні особливості внутрішньоносових структур, визначали тактику 

лікування. На третьому (стаціонарному) етапі планували та проводили 

хірургічне лікування, спостереження у ранньому післяопераційному періоді. На 

четвертому (післяопераційному) етапі здійснювали динамічне спостереження за 

пацієнтами при кожному візиті до лікаря, у разі необхідності проводили туалет 

порожнини носа, промивання сльозовідвідних шляхів, а також повний 

комплекс клініко-лабораторних та інструментальних методів дослідження. 

Отримані дані вносили в оригінальні карти динамічного спостереження за 

пацієнтом, які включали: відомості про результати проведеного обстеження, 

лікування, особливості перебігу захворювання, наявність супутніх захворювань 

або ускладнень. 
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Рис. 1.3. Лікувально-діагностичний маршрут пацієнтів із непрохідністю 

вертикального відділу сльозовідвідних шляхів при хронічному дакріоциститі. 

 

2.3 Методи дослідження 

Відповідно до мети і поставлених задач, комплексне обстеження пацієнтів 

з  ХД включало загальноклінічні та клініко-інструментальні методи, також 

проводився статистичний аналіз отриманих результатів. 
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2.3.1. Огляд оториноларинголога 

При клінічному обстеженні пацієнтів з ХД з’ясовували скарги на 

сльозотечу, сльозостояння, гноєтечу, порушення зору, дискомфорт або біль в 

очах, припухлість у внутрішнього кута ока й асиметрію обличчя, порушення 

носового дихання, виділення з носа та їх характер, відчуття заднього затікання, 

головний біль. 

При скаргах на порушення носового дихання, пацієнтів просили оцінити 

вираженість симптомів самостійно, згідно з диференціальною шкалою 

назальної обструкції: 

- ознаки назальної обструкції відсутні (0 балів); 

- мінімальна симптоматика, котра легко переноситься і суттєво не впливає 

на самопочуття (1 бал); 

- виражені симптоми, які непокоять пацієнта і несуттєво впливають на 

самопочуття (2 бали); 

- виражена назальна обструкція, яка негативно впливає на самопочуття 

пацієнта (відсутність носового дихання) (3 бали). 

Скарги на порушення носового дихання різного ступеня, як правило, були 

присутніми у пацієнтів із патологією порожнини носа й ННП: гіпертрофічні й 

атрофічні зміни слизової оболонки, аномалії внутрішньоносових структур, 

синусити різної форми та розповсюдженості. 

Особливу увагу приділяли деталізації анамнезу: скільки часу пацієнт 

вважає себе хворим, перше звернення до лікаря, коли вперше встановлений 

діагноз «дакріоцистит», що стало можливою його причиною або з чим пацієнт 

пов’язує захворювання, що посилює прояв сльозотечі; наявність чи відсутність 

травм лицьового скелета; чи мали місце попередні ринологічні операції або 

консервативне лікування ендоназальної патології; чи проходив пацієнт раніше 

консервативне або хірургічне лікування в офтальмолога та який його характер. 

Також хворих тестували за шкалою Munk та опитувальником SNOT-20. 

При об’єктивному огляді звертали увагу на симетричність обличчя, на 
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медіальний кут ока, перенісся, верхню і нижню повіку, стан кон’юнктиви, 

положення і стан слізних точок, наявність сльозотечі, сльозостояння або 

гноєтечі; пальпацію зони орбіти, медіального кута ока, зони виходу I і II гілок 

трійчастого нерву, перкусію проекцій передньої групи ННП. При передній 

риноскопії звертали увагу на колір слизової оболонки, ступінь її набухання, 

атрофічні зміни, наявність і характер виділень у носових ходах, анатомічні 

особливості внутрішньоносових структур (носові раковини, носову 

перегородку, вріант викривлення і ступінь). Оцінювали функцію носового 

дихання. Також виконували ендоскопічне обстеження порожнини носа. 

Ступінь викривлення носової перегородки оцінювали згідно з 

класифікацією Р.Младіна:  

1-й тип: гребенеподібне викривлення у передній частині перегородки, 

невеликих розмірів, однобічне, таке, що не порушує носове дихання;  

2-й тип: виражена гребенеподібна деформація у передньому відділі носа, 

яка порушує функцію дихання; 

3-й тип: гребенеподібна девіація, однобічна, у задньому відділі 

перегородки; 

4-й тип: S-деформація перегородки – два гребенеподібних викривлення, 

розташовані у правій і лівій половинах носа; 

5-й тип: девіація типу «турецька шабля» — гребенеподібна, у задній 

частині носа; 

6-й тип: гребенеподібні деформації в горизонтальній площині, з обох 

боків; 

7-й тип: «Зім’ята» перегородка – численні викривлення у різних 

площинах. 

 

2.3.2. Огляд офтальмолога 

Офтальмолог виконував зовнішній огляд і пальпацію зони орбіти, 

оцінював положення слізних точок, слізних канальців і слізного м’ясця, 
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наявність припухлості у медіального кута ока та болю в очних яблуках, 

оцінював сльозотечу та її характер. Визначав гостроту зору за 

загальноприйнятою методикою: використовувались чорно-білі таблиці 

Свірцева-Головіна, освітлені світлом не менше 100 люкс, оцінювали у 

відносних величинах.  

Спеціаліст виконував біомікроскопію, оцінюючи можливі зміни у рогівці, 

кришталику, склоподібному тілі, на очному дні. 

Також оцінював прохідність сльозовідвідних шляхів, виключав патологію 

горизонтального відділу сльозовідведення, виконував промивання слізних 

шляхів, оцінював їх вміст. 

 

 

2.3.3. Ендоскопічне дослідження порожнини носа 

Ендоскопічний огляд порожнини носа здійснювався у положенні хворого 

лежачи за допомогою відеоендоскопічного обладнання фірми «Karl Storz» 

(Німеччина). Використовували жорсткі ендоскопи 0° і/або 30° оптикою 4 і/або 

2,7 мм у діаметрі. Перед початком дослідження пацієнту проводили анемізацію 

слизової оболонки й аплікаційну анестезію розчином місцевого анестетика, 

намагаючись максимально вплинути на всі важкодоступні відділи порожнини 

носа.  

Дослідження проводили за алгоритмом, запропонованим Штамбергером 

(1991), виконуючи 3 пасажі: 

- Ендоскоп проводили по дну порожнини носа від присінка до носоглотки 

й оцінювали стан слизової оболонки нижньої носової раковини й нижнього 

носового ходу, характер виділень. Оглядали устя носослізного каналу, 

визначали варіант його закінчення (відповідно до класифікації 

Л.І.Свержевського, рис. 1.4), вивчали пасаж сльози (і/або барвника) через нього 

–  функцію сльозовідведення при морганні. Оцінювали наявність і ступінь 

викривлення носової перегородки, стан задніх кінців нижніх носових раковин, 
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устя слухової труби та тубарних валиків, склепіння носоглотки і стан 

глоткового мигдалика. 

 

 

                 

Рис. 1.4. Тип устя носослізного каналу згідно з класифікацією 

Л.І.Свержевського. 

 

- Під час другого пасажу ендоскоп просували від присінка носа у напрямку 

СНР і далі вздовж середнього носового ходу. Оглядали зону горбка носа, 

носову перегородку в цій зоні, визначали наявність аномалій СНР й 

гачкоподібного відростка, оцінювали виділення в середньому носовому ходу та 

наявність блока остіомеатального комплексу. 

- При третьому пасажі досліджували верхній носовий хід і зону нюхової 

щілини. Іноді було можливим ідентифікувати верхню носову раковину, зону 

клиноподібно-решітчастого поглиблення. Оцінювали стан слизової оболонки та 

характер виділень. 

Ендоскопічне дослідження проводили під час первинного огляду, а також 

у післяопераційному періоді при динамічного спостереження за пацієнтами. 

При виконанні хірургічного втручання використовували жорсткі 

ендоскопи фірми «Storz» або «Елепс», діаметром 4 мм із кутом огляду 0°, 30° і 

70°, цифрову ендоскопічну відеокамеру, бор-машину з прямим наконечником, 

набір інструментів щипцевої групи для ендоскопічної ринохірургії.   
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Таким чином, за допомогою відеоендориноскопічного обстеження 

оцінювали прохідність носових ходів, особливості внутрішньоносових 

структур: варіанти викривлення носової перегородки (гребені, шипи), стан 

нижніх, середніх носових раковин, стан гачкоподібного відростка, наявність 

новоутворень. У післяопераційному періоді оцінювали ділянку 

дакріориностоми, візуалізували прохідність сльозовідвідних шляхів. Стан 

слизової оболонки порожнини носа після проведеного хірургічного лікування 

оцінювали за удосконаленою шкалою Lund and Kennedy (1997). Так, ступінь 

вираженість набряку слизової оболонки, виділень, кірок, грануляцій, рубців і 

синехій оцінювали від 0 до 3 балів (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Критерії оцінки стану порожнини носа 

Показники стану слизової 
оболонки 

Бали 
0 1 2 3 

Набряк Відсутній 
Незначно 
виражений 

Помірно 
виражений 

Значно 
виражений 

Виділення Відсутні 
Незначно 
виражені 

Помірно 
виражені 

Значно 
виражені 

Кірки Відсутні 
Незначно 
виражені 

Помірно 
виражені 

Значно 
виражені 

Грануляції  Відсутні 
Незначно 
виражені 

Помірно 
виражені 

Значно 
виражені 

Синехії та рубці Відсутні 
Незначно 
виражені 

Помірно 
виражені 

Значно 
виражені 

 

2.3.4. Дослідження  функції сльозовідведення після ендоназальної 

ендоскопічої дакріоцисториностомії. 

Функцію сльозовідведення у пацієнтів, які перенесли ендоназальну 

ендоскопічну дакріоцисториностомію, визначали таким чином: у 

кон’юнктивальну порожнину закапували 1-2 краплі розчину метиленового 

синього або 3% розчину протарголу. Далі хворого просили декілька разів 
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моргнути, не заплющуючи сильно очі. За допомогою відеоендориноскопії 

оглядали ділянку дакріориностоми і порожнину носа кожні 15 секунд до появи 

індикатора, але не більше 20 хвилин. Визначали час пасажу барвної речовини 

через СВШ, а також інтенсивність забарвлення слизової оболонки. Результати 

оцінювали, використовуючи критерії при кольоровій сльозоносовій пробі за 

Вестом (проба з барвником): позитивна («+») — барвна речовина виділяється з 

дакріориностоми у порожнину носа протягом перших 5 хв після закапування; 

уповільнена («±») — те ж саме, але через 6—20 хв; негативна («-») — те ж саме, 

але пізніше, ніж через 20 хв або відсутнє зовсім. 

 

 

2.3.5. Дослідження  прохідності сльозовідвідних шляхів після 

ендоназальної ендоскопічої дакріоцисториностомії. 

Після місцевої анестезії (алкаїн або лідокаін) конічним зондом (зонд 

Боумена № 1-2)  розширювали нижню слізну точку і нижній слізний каналець  

до слізного мішка. Далі через нижній слізний каналець проводили до упору в 

кістку спеціальну тупокінцеву голку, яка була надіта на 2-5 мл  шприц, потім 

виконували тракцію назад на 1-2 мм і повільно вводили фізіологічний розчин. 

Результати оцінювали наступним чином: вільна прохідність сльозовідвідних 

шляхів – рідина витікає легко, прохідність знижена – рідина витікає тонкою 

цівкою або при посиленому тиску значна частина рідини витікає через верхню 

слізну точку та тонкою цівкою або краплями витікає через ніс. Прохідність 

відсутня – рідина у порожнину носа не потрапляє, а витікає зі слізних точок. 

2.3.6. Інструментальне дослідження сльозовідвідних шляхів 

офтальмологом. 

Усім пацієнтам зі сльозотечею виконано загальноприйняте 

офтальмологічне обстеження. Дослідження сльозовідвідних шляхів включало:  

- пробу Норна і/або Ширмера, 

- канальцеву та слізно-носову проби Веста 

- діагностичне промивання сльозовідвідних шляхів, 
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- зондування та бужування горизонтального відділу сльозовідвідних 

шляхів (за показаннями). 

Усі методи дослідження виконувались офтальмологом за 

загальноприйнятими методиками. 

 

 

2.3.7. Лабораторні методи дослідження. 

Застосовували методи лабораторного дослідження: клінічні аналізи крові 

(розгорнутий) та сечі, реакцію Вассермана, визначення групи крові та резус-

фактора, біохімічний аналіз крові: концентрацію глюкози; вміст білірубіну; 

рівень аланінамінотрансферази (АЛТ); протромбіновий час за Квіком; МНВ; 

вміст загального білка сироватки крові; рівень креатиніну в сироватці крові; 

рівень сечовини. 

 

 

2.3.8. Рентгенологічне обстеження. 

При рентгенологічному обстеженні пацієнтів із непрохідністю 

сльозовідвідних шляхів на дошпитальному етапі проводили: 

- контрастну рентгенографію слізного мішка (дакріоцистографію); 

- КТ ННП; 

- КТ СВШ з контрастуванням. 

Пацієнтам підгруп 1А та 2А КТ СВШ виконували за розробленою 

методикою (патент України на корисну модель № 66910 від 25.01.2012р. 

«Спосіб визначення топографо-анатомічних взаємозв’язків слізного мішка з 

оточуючими структурами») [54]. Вона полягала у наступному: перед 

дослідженням СВШ промивали, видаляючи гнійний вміст; далі за допомогою 

тупокінцевої канюлі або ПВХ-катетера в просвіт СВШ вводили водорозчинну 

контрастну речовину (амідотризоат натрію 60 %); потім не пізніше ніж через 5 

хв. розпочинали КТ-сканування у коронарній проекції з кроком не більше ніж 1 

мм від присінка носа до межі між передніми і задніми клітинами решітчастого 
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лабіринту – базальної пластинки (зона інтересу), а далі до клиноподібної пазухи 

з кроком 5 мм; виконували 3D-реконструкцію зображень. Хворим підгруп 1B та 

2B КТ СОП виконували за традиційним алгоритмом. 

Пацієнтам контрольної клінічної групи дакріоцистографію виконували у 

прямій, бічній або піваксіальній проекціях, а для уточнення стану 

внутрішньоносових структур і ННП – комп’ютерну томографію за 

загальноприйнятим алгоритмом. 

У післяопераційному періоді КТ виконували або при розвитку 

ускладненнь, або при виникненні рецидиву захворювання. 

Отримані дані КТ-досліджень аналізували за таким алгоритмом. Скан-

зображення вивчали у стандартних програмах-переглядальниках, аналізували 

знімки у «кістковому» і «м’якотканинному» вікнах реконструкції, проглядали у 

коронарній, аксіальній та сагітальній проекціях, також вивчали 3D-

реконструкцію. Оцінювали можливі аномалії внутрішньоносових структур та 

знахідки в ННП. 

Наступним етапом в оцінюванні КТ-результатів було вивчення СВШ та 

визначення їх відношення до внутрішньоносових структур. Для цього 

оцінювали архітектоніку СВШ, вивчали заповнюваність контрастною 

речовиною слізних канальців, слізного мішка та носослізного каналу. За 

характером об’ємного контрастування СВШ визначали, на якому рівні є 

дакріостеноз, уточнювали локалізацію та розміри слізного мішка, його 

співвідношення до слізної ямки, припускали форму дакріоциститу і можливі 

інтраопераційні знахідки. Особливу увагу звертали на локалізацію найтоншої 

кісткової стінки слізної ямки і на її розташування відносно переднього кінця 

СНР. Враховували клітини решітчастого лабіринту, які повністю або частково 

могли прикривати оптимальний доступ до слізного мішка. На підставі 

проаналізованих даних планували направленість та об’єм хірургічного 

втручання. 
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2.3.9. Методики хірургічного лікування. 

Усім пацієнтам була виконана ендоназальна ендоскопічна 

дакріоцисториностомія. Для втручання використовували відеоендоскопічне 

обладнання фірми «Karl Storz», жорсткі ендоскопи діаметром 4 мм з кутом 

огляду 0°, 30° і 70°, бор-машину з прямим наконечником, набір інструментів 

щипцевої групи для ендоскопічної ринохірургії, конічні зонди різних діаметрів 

і тупокінцеві голки для слізних шляхів. 

Методика операції складалася з 3-х основних послідовних етапів:  

1. викроювання П-подібного клаптя слизової оболонки латеральної 

стінки порожнини носа; 

 2. трепанація кісткового вікна у проекції слізного мішка; 

 3. розтин слізного мішка і пластика дакріориностоми. 

На 1-му етапі виділяється П- або С-подібний слизово-надкісничний 

клапоть на латеральній стінці порожнини носа допереду від СНР з основою, 

оберненою дозаду. Оголюється та готується кістковий майданчик у ділянці 

слізної кістки та лобового відростка верхньої щелепи, тобто у місці проекції 

слізного мішка на латеральну стінку порожнини носа. На 2-му етапі формується 

трепанаційний отвір за допомогою бор-машини, жолобуватого остеотома, 

бокового викусувача, кісткової ложечки тощо. Оголюється медіальна стінка 

слізного мішка. На 3-му етапі за допомогою конічного зонда, проведеного через 

нижню слізну точку і нижній слізний каналець, ідентифікується слізний мішок. 

Потім останній розтинається, вміст евакуюється, а слізні шляхи промиваються 

розчинами антисептиків. На завершення виконується пластичне формування 

дакріориностоми. 

Пацієнтам контрольної групи ЕЕДЦРС виконували за загальноприйнятою 

методикою [119, 117]: зі збереженням викроєних клаптів слизової оболонки 

латеральної стінки порожнини носа і медіальної стінки слізного мішка та з 
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встановленням в ділянку співустя провідника. На кінцевому етапі виконували 

пластику дакріориностоми: слизовим клаптем порожнини носа закривали 

задній кістковий край дакріориностоми, спрямовуючи його у порожнину 

слізного мішка, а слизовим клаптем мішка, витягуючи його в бік присінка носа, 

закривали передній кістковий край. Після закінчення операції у СВШ через 

нижню слізну точку вводили ПВХ-провідник, а у порожнину слізного мішка 

через просвіт співустя вводили тампон, що притискав клапті. Обидва кінці 

провідника фіксували на щоці за допомогою лейкопластиру. 

Хворим досліджуваної групи ЕЕДЦРС виконували за розробленою 

методикою (патент України на корисну модель № 53616 від 11.10.2010р. 

«Спосіб ендоназального ендоскопічного оперативного лікування хронічного 

гнійного дакріоциститу») [57], відмінності якої полягали у наступному: на етапі 

викроювання П-подібного клаптя слизової оболонки порожнини носа спочатку 

проводили ідентифікацію місця розрізу за допомогою діафаноскопії, на етапі 

розтину слізного мішка останній розсікали до дна (максимально донизу), а 

викроєні слизові клапті висікали.  

Пацієнтам групи порівняння ЕЕДЦРС виконували за розробленою 

методикою, але наприкінці операції в ділянку дакріориностоми проводили 

ПВХ-провідник, обидва кінці якого фіксували на щоці за допомогою 

лейкопластиру. 

 

 

2.3.10. Опитування на вираженість сльозотечі за шкалою Munk, тестування 

за опитувальником SNOT-20. 

Усі пацієнти до і після хірургічного втручання проходили опитування за 

шкалою, запропонованою P.L.Munk, та тестування за опитувальником SNOT-20 

(Sinonasal outcome test-20) – приведені нижче (табл. 2.2, 2.3). Саме застосування 
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цих двох опитувань в одному дослідженні, за нашим переконанням, дозволяє 

більш повно оцінити та проаналізувати ступінь соціальної дезадаптації хворого, 

вираженість сльозотечі та назальних симптомів до та після відновлення 

сльозовідведення шляхом ендоназальної ендоскопічної операції, оцінити 

ефективність лікування. 

 

Таблиця 2.2 

Шкала вираженості сльозотечі за шкалою Munk 

Бали Градація за Munk 

0 Немає сльозотечі 

1 Сльозотеча, що потребує промокання менше ніж двічі на день 

2 Сльозотеча, що потребує промокання 2-4 рази на день 

3 Сльозотеча, що потребує промокання 5-10 разів на день 

4 Сльозотеча, що потребує промокання більше ніж 10 разів на день 

5 Постійна сльозотеча 
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Таблиця 2.3 

Опитувальник SNOT-20 

Запитання тесту SNOT-20 

Н
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1. Потреба висякатись   0 1 2 3 4 5  
2. Наявність чихання 0 1 2 3 4 5  
3. Нежить 0 1 2 3 4 5  
4. Кашель 0 1 2 3 4 5  
5. Постназальне затікання 0 1 2 3 4 5  
6. Густі виділення з носа 0 1 2 3 4 5  
7. Відчуття закладеності у вухах 0 1 2 3 4 5  
8. Запаморочення  0 1 2 3 4 5  
9. Біль в вусі 0 1 2 3 4 5  
10. Біль або тиск в ділянці обличчя 0 1 2 3 4 5  
11. Труднощі з засинанням 0 1 2 3 4 5  
12. Пробудження вночі 0 1 2 3 4 5  
13. Недостатній нічний сон 0 1 2 3 4 5  
14.  Пробудження втомленим 0 1 2 3 4 5  
15. Підвищена втомлюваність 0 1 2 3 4   
16. Зниження працездатності 0 1 2 3 4 5  
17. Зниження уваги 0 1 2 3 4 5  
18. Розчарування / неспокій / роздратованість 0 1 2 3 4 5  
19. Зниження настрою 0 1 2 3 4 5  
20. Тривожність 0 1 2 3 4 5  
 

Примітка:  Copyright © 1996 by Jay F. Piccirillo, M.D., Washington University School of 

Medicine, St. Louis, Missouri 

 

2.2.10. Статистична обробка отриманих даних. 

Описова статистика включала визначення середніх значень (M) та 

стандартного відхилення (SD) для даних, що мали нормальний розподіл і 
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медіани (Me) для даних, де розподіл був не нормальний. Відповідність 

нормальному розподілу даних проводили за критерієм Шапіро-Уілка. 

Неперервні показники представлені у вигляді (M±SD) для даних з нормальним 

розподілом.  

Перевірка нульової гіпотези про випадковість наявної різниці між групами 

для неперервних даних з нормальним розподілом проводилась за допомогою 

дисперсійного аналізу (ANOVA) для неперервних даних з нормальним 

розподілом і критерію Краскела-Уолеса для неперервних даних з 

ненормальним розподілом. Для корекції результатів множинних порівнянь 

використовували процедуру Т’юкі.  

Перевірка нульової гіпотези про випадковість наявної різниці між 2-ма 

групами для неперервних даних з нормальним розподілом проводилась за 

допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента. Для неперервних даних з 

ненормальним розподілом перевірка нульової гіпотези проводилась за 

непараметричним критерієм Манна-Уітні для 2-х незалежних груп і критерієм 

Вілкоксона для парних вимірів. Порівняння 3-х і більше груп проводили за 

допомогою дисперсійного аналізу (ANOVA) для неперервних даних з 

нормальним розподілом і критерію Краскела-Волеса для неперервних даних з 

ненормальним розподілом. Для корекції результатів множинних порівнянь 

використовували процедуру Т’юкі.  

Порівняння категоріальних даних проводили із застосуванням критерію 

Хі-квадрат (χ2) для незалежних груп і критерію К’ю Кохрана (Cochran's Q) для 

повторних вимірів. 

Нульова гіпотеза про випадковість знайдених відмінностей між групами 

відкидалася при досягненні значення Р нижче критичного рівня значущості α = 

0,05 [66, 61, 201]. 

Всі статистичні обчислювання проводились за допомогою ліцензованої 

програми MedCalc (MedCalc Software bvba, Ostend, Belgium; 

http://www.medcalc.org; 2017).  
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ 

ДАКРІОЦИСТИТОМ 

 

Загальна характеристика хворих 

Відповідно до мети дослідження та для розв’язання поставлених задач 

виконаний ретроспективний аналіз історій хвороб, амбулаторних карт і даних 

обстеження 28 хворих з хронічним дакріоциститом, які проходили стаціонарне 

хірургічне лікування на клінічних базах кафедри оториноларингології 

факультету інтернатури та післядипломної освіти Донецького національного 

медичного університету МОЗ України в період з 2004 по 2007 рр. (ЛОР-

відділення ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН 

України» та ЛОР-відділення ДЗ «Дорожня клінічна лікарня ст. Донецьк ДП 

«Донецька залізниця»). 

Проведене комплексне поглиблене обстеження, хірургічне лікування та 

післяопераційне спостереження 81 пацієнта з хронічним дакріоциститом у 

період з 2008 по 2014 рр. 

Вік хворих коливався від 18 до 78 років, у середньому 49,1±16,2 років. Із 

них жінок було 86 (78,9 %), чоловіків – 23 (21,1 %). 

Вибірка пацієнтів була суцільною – у дослідження увійшли пацієнти, які 

відповідали критеріям включення, після отримання добровільної згоди на 

обстеження й лікування відповідно до Європейської Конвенції щодо прав 

людини від 04.04.1997 р. 

Критерії включення пацієнтів у дослідження: 

- пацієнти з непрохідністю вертикального відділу СВШ (слізний мішок, 

носослізний канал) при ХД, раніше не оперовані 

- вік хворих від 18 років, 

- наявність згоди пацієнта на обстеження і лікування. 

Критерії виключення: 
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- сльозотеча, обумовлена патологією горизонтального відділу 

сльозовідвідних шляхів (слізні точки, слізні канальці), 

- сльозотеча функціонального (тимчасового) характеру (гіперсекреція, 

рефлекторна сльозотеча), 

- загострення хронічного дакріоциститу, флегмонозний дакріоцистит, 

раніше перенесені дакріоцисториностомії, посттравматичні дакріоцистити, 

- наявність злоякісних новоутворень порожнини носа, 

- наявність доброякісних і злоякісних новоутворень ока, 

- наявність супутніх соматичних захворювань у декомпенсованій формі, 

- психічні захворювання, котрі перешкоджають продуктивній роботі з 

пацієнтом,  

- вагітність, 

- активна форма туберкульозу. 

Розподіл пацієнтів за віком і статтю приведений у табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 

Розподіл пацієнтів з хронічним дакріоциститом за віком і статтю (n = 109), % 

Вікова група 
Стать 

Жінки (n=86) 
(78,9%) 

Чоловіки (n=23) 
(21,1%) 

до 25 років 5 (4,6%) 4 (3,7%) 
26-35 років 13 (11,9%) 9 (8,3%) 
36-45 років 12 (11,0%) 3 (2,8%) 
46-55 років 15 (13,8%) 1 (0,9%) 
56-65 років 22 (20,2%) 3 (2,8%) 
66-78 років 19 (17,4%) 3 (2,8%) 

 

Із даних, указаних в таблиці, видно, що ХД у жінок зустрічається у 3,7 

рази частіше (різниця статистично значуща, p < 0,0001), ніж у чоловіків, а 

також з більшою частотою зустрічався у 2-х вікових групах жінок – 5-й і 6-й 

(56-65 років і більше 66 років). Серед чоловіків більша кількість пацієнтів 

спостерігається у віковій групі 26-35 років. Також із приведених даних 
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виходить, що серед усіх пацієнтів з ХД працездатне населення (групи 1-4 і 

частково 5) складає більше 57 % випадків. 

Основні скарги пацієнтів різного віку не відрізнялись за своїм 

характером. Особливості скарг залежали від інтенсивності запального процесу 

у СОП та ускладнень хронічного гнійного дакріоциститу, а також від наявності 

супутньої внутрішньоносової патології. Усі пацієнти скаржились на сльозотечу. 

Оцінювання вираженості сльозотечі проводилось за шкалою Munk при 

первинному огляді пацієнта (таб. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 

Оцінка вираженості сльозотечі згідно зі  шкалою Munk (n=109) 

Кількість балів за шкалою Кількість пацієнтів, % 
0 0 
1 0 
2 7 (6,4 %) 
3 46 (42,2 %) 
4 51 (46,8 %) 
5 5 (4,6%) 

 

Як видно з результатів опитування, приведених у таблиці, у більше 

половини пацієнтів сльозотеча носила виражений характер (4 і 5 балів за 

шкалою Munk, тобто більше 10 тривалих епізодів на день) – 50,5 % і склала в 

середньому 3,49±0,69 бали. 

Дискомфорт і біль у медіального кута ока відзначались у 31 (28,4 %) 

хворого, серед них жінок було 28 (25,7 %), а чоловіків 3 (2,7 %). 

Підвищену стомлюваність і загальну слабкість відзначали 76 осіб (69,7%), 

інші 33 (30,3%) стомлюваності більше, ніж звичайно, не відзначали. 

Частина пацієнтів до хірургічного лікування скаржилась на утруднення 

носового дихання, яке, як правило, було пов’язано з різним ступенем 

викривлення носової перегородки та патологією нижніх і середніх носових 

раковин (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Розподіл пацієнтів залежно від наявності суб’єктивного 

порушення носового дихання згідно з диференціальною шкалою назальної 

обструкції. 

 

Як видно із приведеної діаграми на рис. 3.1, більше 2/3 пацієнтів з ХД 

мали проблеми з носовим диханням різного ступеня вираженості. У 27 (24,8 %) 

хворих скарги були відсутніми. 

У 32 пацієнтів (29,4%) при детальному опитуванні з’ясовані скарги на 

слизові виділення з порожнини носа різного ступеню або наявність «заднього» 

затікання у невеликій кількості, пов’язані з хронічним гіпертрофічним ринітом 

або хронічним синуситом. У 6 (5,5%) пацієнтів такі скарги були пов’язані з 

проявом цілорічного алергічного риніту. 

За результатами зібраного анамнезу та його аналізу, в 35 (32,1 %) хворих 

ХД був діагностований вперше, тривалість сльозотечі у цих пацієнтів складала, 

як правило, до 1 року. У свою чергу, 74 (67,9 %) пацієнти раніше багато разів 

проходили курси консервативного лікування в офтальмологів у різних 

комбінаціях. Їм проводили бужування, дренування і/або промивання 

сльозовідвідних шляхів, що потім, у деяких випадках, утруднювало проведення 
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ЕЕДЦРС через виражені рубцеві зміни у СВШ та утворених «хибних ходах» у 

них. Цю категорію пацієнтів сльозотеча непокоїла, як правило, більше року. 

Скарги на сльозотечу пацієнтів з ХД турбували від 2 міс і більше 6 років: 

2-6 міс – у 17 (15,6 %) хворих, 6-12 міс – 18 (16,5 %), 1-2 роки – 20 (18,3 %), 2-3 

роки – 20 (18,3 %), 3-6 років – 9 (8,3 %), більше 6 років – 25 (22,9 %) пацієнтів. 

Отже, лише у невеликої кількості хворих сльозотеча була до 6 місяців, і значну 

частину склали пацієнти з давністю захворювання більше 6 років. В останніх 

дакріоцистит проходив довго в латентному періоді, або пацієнти відмовлялись 

від своєчасної медичної допомоги. 

У 15 пацієнтів (13,8 %) ми спостерігали виражене загострення хронічного 

дакріоциститу. Ці пацієнти спочатку проходили антибактеріальне та 

протизапальне лікування під наглядом офтальмолога, а потім продовжували 

обстеження та отримували хірургічне лікування. 

 Раніше лікувались в отоларинголога з приводу різних форм хронічного 

риніту, гострого чи хронічного синуситу 61 (56,0 %) пацієнт, а 4 (3,7 %) із них в 

анамнезі мали ендоназальні операції. 

При зовнішньому огляді звертали увагу на асиметрію обличчя за рахунок 

припухлості або утворення у медіального кута ока. Такі зміни виявлені у 72 

(66,1 %) пацієнтів, що було для них естетичним дефектом. 

Вищенаведені дані відображені у загальній таблиці 3.3 «характеристика 

хворих». 

Таблиця 3.3 

Загальна характеристика хворих: скарги, анамнез і зовнішній огляд 

Група 

1A 1B 2A 2B 3 

n=28 n=17 n=21 n=15 n=28 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Стать ч 6 21,4 4 23,5 4 19 3 20 6 21,4 

ж 22 78,6 13 76,5 17 81 12 80 22 78,6 

Вираженість 
сльозотечі 
згідно зі 
шкалою 
Munk 

2 бали 2 7,1 1 5,9 1 4,8 1 6,7 2 7,1 

3 бали 12 42,9 7 41,2 8 38,1 6 40 13 46,4 

4 бали 13 46,4 8 47,1 11 52,4 7 46,7 12 42,9 

5 бали 1 3,6 1 5,9 1 4,8 1 6,7 1 3,6 
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Продовження таблиці 3.3. 

Група 

1A 1B 2A 2B 3 

n=28 n=17 n=21 n=15 n=28 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Біль у ока 8 28,6 5 29,4 6 28,6 4 26,7 8 28,6 

Слабкість 19 67,9 12 70,6 15 71,4 11 73,3 19 67,9 

Порушення 
носового 
дихання 
згідно зі 
шкалою 
назальної 
обструкції 

Нормальне 7 25 4 23,5 5 23,8 4 26,7 7 25 

Незначне 
порушення 

6 21,4 4 23,5 5 23,8 3 20 7 25 

Утруднене 10 35,7 6 35,3 8 38,1 6 40 10 35,7 

Значне 
порушення 

5 17,9 3 17,6 3 14,3 2 13,3 4 14,3 

Виділення слизу 8 28,6 5 29,4 6 28,6 5 33,3 8 28,6 

Алергічний риніт 2 7,1 1 5,9 1 4,8 0 0 2 7,1 

Вперше діагностоване 9 32,1 5 29,4 7 33,3 5 33,3 9 32,1 

Тривалість 
скарг 

2-6 міс 4 14,3 3 17,6 4 19 2 13,3 4 14,3 

6-12 міс 5 17,9 3 17,6 4 19 2 13,3 4 14,3 

1-2 роки 5 17,9 3 17,6 3 14,3 3 20 6 21,4 

2-3 роки 6 21,4 2 11,8 3 14,3 3 20 6 21,4 

3-6 років 2 7,1 2 11,8 2 9,5 1 6,7 2 7,1 

> 6 років 6 21,4 4 23,5 5 23,8 4 26,7 6 21,4 

Риносинусит в анамнезі 16 57,1 9 52,9 12 57,1 8 53,3 16 57,1 

Ендоназальна операція в 
анамнезі 

1 3,6 1 5,9 1 4,8 0 0 1 3,6 

Асиметрія обличчя 19 67,9 11 64,7 14 66,7 10 66,7 18 64,3 

 

Перед хірургічним втручанням усі пацієнти оглядались отоларингологом і 

офтальмологом, а у випадку наявності супутньої соматичної патології – 

суміжними фахівцями.  

При оториноларингологічному огляді виконували стандартну передню 

риноскопію, а потім – ендоскопічне обстеження порожнини носа. Слід 

відзначити, що виявлення внутрішньоносової патології у цієї категорії пацієнтів 

на амбулаторному прийомі лікаря-отоларинголога залишається вкрай низькою 

[140]. Ендориноскопія істотно доповнює інформацію про стан порожнини носа, 

ННП і носоглотки. Відсутність на амбулаторному прийомі ендориноскопії як 

сучасного методу дослідження не дозволяє своєчасно виявити ринологічну 
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патологію. Як наслідок, пацієнти з непрохідністю вертикального відділу СВШ 

можуть необґрунтовано довго і безуспішно проходять лікування в 

офтальмолога. Отже, слід зазначити, що при аналізі амбулаторних карт 

пацієнтів у консультативному огляді отоларинголога був відсутній запис про 

підозру чи наявність внутрішньоносової патології у 51 хворого – це склало 58,0 

% із тих, у кого вона знайдена при детальному ендоскопічному обстеженні. 

При проведенні ендоскопічного обстеження порожнини носа ми 

дотримувались алгоритму (Shtamberger, 1991), вказаного вище. Оцінювали стан 

слизової оболонки порожнини носа, наявність і характер виділень у носових 

ходах, стан носоглотки, оглядали устя носослізного каналу. Особливу увагу 

звертали на анатомічні особливості внутрішньоносових структур: варіанти і 

ступінь викривлення носової перегородки, стан гачкоподібного відростка, 

нижніх і середніх носових раковин. 

Дані про зміни порожнини носа, отримані при ендориноскопії у хворих з 

ХД, приведені на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Зміни у порожнині носа у пацієнтів з хронічним дакріоциститом, 

виявлені при ендориноскопії. 

Як видно з приведеної діаграми, найчастішими виявились патологія 
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носової перегородки – у 78 (71,6 %) пацієнтів і гіпертрофія нижніх носових 

раковин – у 65 (59,6 %) хворих. Бульозна гіпертрофія середніх носових раковин 

була у 6 (5,5 %) хворих, гіпертрофія гачкоподібного відростка – у 7 (6,4 %) 

пацієнтів (рис. 3.3). 

            

                                     а                                                         б 

           

                                       в                                                         г 

Рис. 3.3. Ендоскопічна картина порожнини носа у хворих з хронічним 

дакріоциститом: а – викривлення носової перегородки, гіпертрофія 

гачкоподібного відростка; б – гіпертрофія нижньої носової раковини; в – 

виражене викривлення носової перегородки, бульозна гіпертрофія середньої 

носової раковини; г – гіпертрофія та подвоєння гачкоподібного відростка. 

 

Наявність гіперемії й набряку слизової оболонки порожнини носа знайдена 

у 19 (17,4 %) пацієнтів. Ціанотична слизова оболонка порожнини носа виявлена 
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у 3 (2,8 %) хворих, що було пов’язано з проявом цілорічного алергічного 

риніту. 

У 41 (37,6 %) пацієнта у середньому та загальному носових ходах 

візуалізувались патологічні виділення у невеликій кількості. Така риноскопічна 

картина була пов’язана з проявом хронічного гіпертрофічного риніту у 8 (8,3 

%) пацієнтів, із наявністю цілорічного алергічного риніту –  у 3 (2,8 %) 

пацієнтів, у інших 30 (26,6 %) випадках – підозрою на запальний процес у 

передній групі ННП, що потім підтвердилось при КТ-дослідженні. 

Варто відзначити, що патологічних виділень у зоні клиноподібно-

решітчастого поглиблення у пацієнтів з ХД ми не спостерігали. Утруднення 

носового дихання, пов’язане з аденоїдними вегетаціями, було виявлено у 7 (6,4 

%) хворих. 

Розподіл серед клінічних груп пацієнтів із різними змінами порожнини 

носа при ендоскопічному дослідженні приведений в таблиці 3.4. 

 

Таблиця 3.4 

Розподіл пацієнтів із різними змінами порожнини носа при 
ендоскопічному дослідженні (n=109) 

Виявлена патологія 
1A 1B 2A 2B 3 

n=28 n=17 n=21 n=15 n=28 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Нормальна ендоскопічна 
картина 

6 21,4 3 17,6 4 19 3 20 5 17,9 

Гіперемія та набряк слизової 
оболонки 

5 17,9 3 17,6 4 19 2 13,3 5 17,9 

Ціанотична слизова оболонка 1 3,6 0 0 1 4,8 0 0 1 3,6 
Гіпертрофія глоткового 
мигдалика 

2 7,1 1 5,9 2 9,5 1 6,7 1 3,6 

Викривлення носової 
перегородки 

20 71,4 12 70,6 15 71,4 11 73,3 20 71,4 

Гіпертрофія нижніх носових 
раковин 

17 60,7 10 58,8 12 57,1 9 60 17 60,7 

Гіпертрофія гачкоподібного 
відростка 

3 10,7 0 0 2 9,5 1 6,7 1 3,6 

Патологічні віділення  в 
середньому носовому ході 

11 39,3 6 35,3 8 38,1 6 40 10 35,7 

Бульозна гіпертрофія середніх 
носових раковин 

2 7,1 0 0 2 9,5 0 0 1 3,6 
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Як видно з приведених даних у таблиці 3.4, виявлені зміни порожнини 

носа спостерігались у пацієнтів усіх клінічних груп. При порівнянні отриманих 

даних статистично значущої відмінності між групами не спостерігалось (p > 

0,05). 

Оскільки викривлення носової перегородки у пацієнтів з ХД склало 

переважну більшість виявленої внутрішньоносової патології, варіанти і ступінь 

її викривлення ми аналізували згідно з класифікацією Р.Младіна (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Зустрічальність типів викривлення носової перегородки у 

пацієнтів з хронічним дакріоциститом згідно з класифікацією Р.Младіна. 

 

Як видно із даних, приведених на діаграмі, серед 78 (71,6 %) пацієнтів із 

хронічним дакріоциститом, які мали викривлення носової перегородки, 

зустрічались усі типи викривлень, крім 7-го. Найчастіше зустрічались 2-й і 5-й 

типи – 23 (21,1 %) і 20 (18,3 %) відповідно. Меншу кількість склав 6-й тип – 5 

(4,6 %) хворих. Варто відзначити, що при 1-му типі (невеликих розмірів 

однобічне гребенеподібне викривлення перегородки у передній частині, що не 

порушує носове дихання) корекцію носової перегородки також виконували, бо 
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при основній операції доступ до зони слізного мішка був утрудненим.  

Розподіл серед клінічних груп пацієнтів із різними типами викривлень 

носової перегородки (згідно з класифікацією Р.Младіна) приведений у таблиці 

3.5. 

 

Таблиця 3.5 

Розподіл пацієнтів із різними типами викривлення носової перегородки за 

класифікацією Р.Младіна (n=109) 

Типи викривлення 
носової перегородки 

1A 1B 2A 2B 3 
n=28 n=17 n=21 n=15 n=28 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Серединне положення 8 28,6 5 29,4 6 28,6 4 26,7 8 28,6 

1 тип 3 10,7 1 5,9 2 9,5 1 6,7 3 10,7 
2 тип 5 17,9 4 23,5 4 19 4 26,7 6 21,4 
3 тип 3 10,7 1 5,9 2 9,5 2 13,3 2 7,1 
4 тип 3 10,7 2 11,8 2 9,5 1 6,7 2 7,1 
5 тип 5 17,9 3 17,6 4 19 2 13,3 6 21,4 
6 тип 1 3,6 1 5,9 1 4,8 1 6,7 1 3,6 

 

Як видно з приведених даних у таблиці 3.5, пацієнти з викривленням 

носової перегородки спостерігались у всіх групах, а різні типи викривлення 

рівномірно поділялись і статистично значущої відмінності між групами не було 

(p > 0,05). 

При дослідженні функції сльозовідведення з ендоскопічним контролем у 

пацієнтів з ХД, цей тест у всіх хворих був негативним. У тих випадках, коли 

функція сльозовідведення оцінювалась як «уповільнена» або «позитивна», 

пацієнтів направляли на повторну консультацію офтальмолога для подальшого 

обстеження і лікування. 

Як відомо, основним анатомічним орієнтиром при ендоназальних 

хірургічних втручаннях на слізних шляхах є слізний горбок [134]. Нам вдалось 

ідентифікувати його тільки у 74 (67,9 %) пацієнтів, причому лише у 39 

випадках (35,8 %) він розташовувався на рівні переднього кінця СНР. У 35 
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(32,1 %) хворих слізний горбок знаходився допереду від переднього кінця СНР 

(табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Варіанти розташування слізного горбка відносно переднього кінця 

середньої носової раковини за даними ендоскопічного дослідження, розподіл 

хворих по клінічних групах 

Розташування слізного горбка 
1A 1B 2A 2B 3 

n=28 n=17 n=21 n=15 n=28 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Слізний горбок допереду 9 32,1 6 35,3 6 28,6 5 33,3 9 32,1 
Слізний горбок на рівні 10 35,7 6 35,3 8 38,1 5 33,3 10 35,7 
Слізний горбок не 
ідентифікований 9 32,1 5 29,4 7 33,3 5 33,3 9 32,1 

 

Як видно з наведених даних у таблиці 3.6, хворі з різними варіантами 

розташування слізного горбка були рівномірно розподілені серед усіх клінічних 

груп, а при порівнянні статистично значущої відмінності між групами не 

спостерігалось (p > 0,05). 

Таким чином, супутня ендоназальна патологія була у переважної більшості 

хворих з ХД – 80,7 % (рис. 3.5) і зустрічалась у різних комбінаціях, найчастіше 

– девіація, гребні, шипи носової перегородки та гіпертрофія нижніх носових 

раковин – у 61 (56,0%) пацієнта. Хворі цієї категорії не мали в анамнезі травм 

кісток лицьового скелета. 
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Рис. 3.5. Співвідношення супутньої внутрішньоносової патології у хворих 

з хронічним дакріоциститом. 

 

При обстеженні пацієнтів з ХД велику увагу приділяли аналізу результатів 

додаткових рентгенологічних методів дослідження. Для візуалізації і вивчення 

особливостей СВШ, як правило, застосовують контрастування їхнього 

просвіту, тим самим отримуючи інформацію про довжину і ширину різних 

відділів СВШ, наявність стриктур, вигинів, дивертикулів тощо [100, 17, 229, 

172]. При оцінюванні результатів оглядових Rö і КТ-досліджень СВШ з 

контрастуванням, важливе значення мало заповнення слізних шляхів 

контрастною речовиною і визначення їх взаємозв’язку з навколишніми 

внутрішньоносовими структурами, а також одночасним виявленням супутньої 

ринологічної патології. 

Так, пацієнтам контрольної клінічної групи у передопераційному 

обстеженні виконували дакріоцистографію у прямій, бічній або піваксіальній 

проекціях, а для уточнення стану внутрішньоносових структур і ННП – 

комп’ютерну томографію (рис. 3.6, 3.7). 
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   а                   б 

Рис. 3.6. Rö-графія сльозовідвідних шляхів з контрастуванням: а – бічна 

проекція зліва, б – пряма носо-підборідна проекція. 

 

 

 

 

 

 

   

                         а                                                                б  

Рис 3.7. КТ хворих з хронічним дакріоциститом з контрольної групи: а – 

горизонтальний рівень рідини у лівій верхньощелепній пазусі, лівий 

носослізний канал у верхніх відділах збільшений, заповнений вмістом; б – 

ектазія правого слізного мішка, затемнення передніх клітин решітчастого 

лабіринту справа. 
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Як відомо, дакріоцистографію відносять до рутинних методом 

дослідження, тому що вона в більшій мірі дозволяє лише підтвердити 

непрохідність СВШ. У своїх спостереженнях ми відзначали, що отримані 

діагностичні дані при цьому методі дослідження були недостатньо 

інформативними і не дозволяли точно планувати спрямованість та обсяг 

операції. Тобто такий варіант передопераційної діагностики не задовольняв 

повною мірою потребу ендоскопічної ринохірургії, тому що не було можливим 

просторово оцінити взаєморозташування патологічно змінених слізних шляхів і 

внутрішньоносових структур. Такий недолік у передопераційній діагностиці 

хворих з ХД заповнила КТ СВШ з контрастуванням (рис. 3.8-3.15).  

Пацієнтам досліджуваної групи і групи порівняння в передопераційному 

обстеженні виконували КТ СВШ з контрастуванням. Це дозволило проводити 

точнішу диференціальну діагностику ураження різних відрізків СВШ з 

одночасним виявленням супутньої внутрішньоносової патології, визначати 

топографо-анатомічні варіанти взаємозв’язку цих органів. 

 

Рис. 3.8. КТ СВШ з контрастуванням (аксіальна проекція), заповнення 

контрастною речовиною лівого слізного мішка з горизонтальним рівнем. 
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   а             б 

          
   в              г 

Рис. 3.9. КТ СВШ з контрастуванням пацієнта Б., аксіальна (а, в), 

коронарна (б) і сагітальна (г) проекції. Контрастна речовина густо заповнює 

слізний мішок з горизонтальним рівнем (в, г), заповнює купол мішка (б), 

носослізний канал обтурований по всій довжині, відсутність накопичення 

контрасту в ньому (г). 
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а               б 

      
в      г 

Рис. 3.10. КТ СВШ з контрастуванням пацієнтки М., коронарна (а, в), 

аксіальна (б) та сагітальна (г) проекції. Слізний мішок добре контрастується, 

помірно розширений (а, г), задню половину мішка прикриває клітина agger nasi 

(в), відсутність проходження контрастної речовини в носослізний канал. 

         
      а            б 
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                       в       г 
Рис. 3.11. КТ СВШ з контрастуванням пацієнтки З., аксіальна (а, в), 

коронарна (б), та сагітальна (г) проекції. Контрастна речовина густо заповнює 

слізний мішок з нечітким горизонтальним рівнем (а, б), носослізний канал 

обтурований по всій довжині, відсутність накопичення контрасту в ньому (в, г). 

   

         
                                 а                                                                              б 

                 
   в       г 
Рис. 3.12. КТ СВШ з контрастуванням пацієнтки Л., коронарна (а, б) та 

аксіальна (в, г) проекції. Контрастна речовина нерівномірно заповнює слізний 

мішок з нечітким горизонтальним рівнем (а, б, в), у верхні 2/3 носослізного 
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каналу відзначається нерівномірне потрапляння контрасту, нижня третина 

обтурована (б, г). 

      
        а                    б 

          
          в                    г 
Рис. 3.13. КТ СВШ з контрастуванням СВШ пацієнта П., коронарна (а, б, в) 

та сагітальна (г) проекції. Слізний мішок незначно розширений, густо накопичує 

контрастну речовину (а, г), носослізний канал розширений, верхні 3/4 його 

заповнені контрастом (б, в, г), але у порожнину носа контраст не потрапляє. 

 

        
              а      б 

Рис. 3.14. КТ СВШ з контрастуванням пацієнтки С., коронарна (а) та 

аксіальна (б) проекції. Слізний мішок помірно розширений, густо накопичує 

контрастну речовину (а), верхня ¼ носослізного каналу нерівномірно накопичує 

контраст. 
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            а          б 

             
            в            г 
Рис. 3.15. КТ СВШ з контрастуванням пацієнтки Ч., аксіальна (а, б, в) та 

сагітальна (г) проекції. Слізний мішок незначно розширений, накопичує 

контрастну речовину (а, г), носослізний канал розширений, верхні 3/4 його 

нерівномірно накопичують контраст (г), але у порожнину носа контраст не 

потрапляє. У нижніх відділах слізного мішка та по всій довжині носослізного 

каналу є дефекти накопичення контрастної речовини. 
 

Отримані дані КТ-досліджень аналізували за вищеописаним алгоритмом 

(Розділ 2. Матеріали і методи дослідження, пункт 2.3.8). Результати 

комп’ютерної томографії демонстрували різноманітність ринологічної патології 

у пацієнтів з ХД. Так, у 93 (85,3 %) хворих при КТ виявлені різні патологічні 

зміни з боку порожнини носа і ННП, що склало на 5 (4,6 %) пацієнтів більше, 

ніж було при ендоскопічному досліджені. 

Дані про зміни у порожнині носа та ННП, виявлені при КТ-дослідженні у 

хворих з ХД, приведені на рисунку 3.16. 
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Рис. 3.16. Зміни внутрішньоносових структур і ННП, виявлені при 

комп’ютерній томографії у хворих з хронічним дакріоциститом. 

 

Як видно із приведеної діаграми (рис. 3.16), кількість патології носової 

перегородки, нижніх і середніх носових раковин, гачкоподібного відростка 

співпадала з результатами ендоскопічного дослідження. 

Гіперпневматизація клітин agger nasi виявлена у 16 (14,7%) хворих, що 

надалі було важливим чинником при плануванні доступу до слізного мішка. В 

інших пацієнтів анатомічних особливостей будови клітин горбка носа не 

спостерігалось. Такі особливості були відзначені у всіх групах (табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7 

Анатомічні особливості клітин горбка носа у пацієнтів клінічних груп 

(n=109) 

 

1A 1B 2A 2B 3 
n=28 n=17 n=21 n=15 n=28 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Гіперпневматизація agger nasi 4 14,3 3 17,6 3 14,3 2 13,3 4 14,3 

 

16 (14,7%)

2 (1,8%)
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29 (26,6%)

16  (14,7%)

6 (5,5%)

7 (6,4%)

65 (17,4%)

78 (59,6%)

0 20 40 60 80 100

Нормальна КТ картина

Сфеноїдит

Гайморит

Етмоїдит

Гіперпневматизація клітин agger nasi

Бульозна гіпертрофія средніх носових …

Гіпертрофія гачкоподібного відростка

Гіпертрофія нижніх носових раковин

Викривлення носової перегородки

Пацієнти (N=109)



99 

 

 

За показником гіперпневматизації клітин agger nasi між клінічними 

групами статистично значущої відмінності не спостерігалося (p>0,05), що 

вказує на однорідність розподілу пацієнтів. 

Виявлена різноманітна запальна патологія в ННП склала 42 (38,5 %) 

випадки, серед яких етмоїдит – у 29 (26,6 %) хворих, гайморит – у 15 (13,8 %), а 

сфеноїдит – у 2 (1,8 %) пацієнтів. Одночасне запалення в клітинах ґратчастого 

лабіринту і в гайморовій пазусі спостерігалося у 4 (3,7%) хворих. Уражень 

лобових пазух у даних пацієнтів не було. Патологічний процес у ННП у 26 

(23,9%) хворих мав однобічний характер, а  у 8 (7,3%) пацієнтів був двобічним. 

Варто відзначити, що в 13 спостереженнях (11,9 %) при ендоскопічному 

дослідженні даних про наявність у пацієнта синуситу не було, тоді як у 29 (26,6 

%) хворих була підозра на патологічний процес в ННП. За локалізацією 

розподіл синуситів у цих 13-ти хворих був таким: етмоїдит – у 7 (6,4 %) 

пацієнтів, гайморит – у 4 (3,7 %) і сфеноїдит – у 2 (1,8 %) хворих. Саме за 

рахунок діагностики синуситів КТ-дослідження виявилось інформативнішим 

ендориноскопії при уточненні ендоназальної патології. Розподіл пацієнтів з 

синуситами по клінічних групах наведено в таблиці 3.8. 

 

Таблиця 3.8 

Розподіл пацієнтів з синуситами по клінічних групах (n=109) 

Локалізація запалення 
1A 1B 2A 2B 3 

n=28 n=17 n=21 n=15 n=28 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Без запальних проявів у пазухах 17 60,7 11 64,7 13 61,9 9 60 17 60,7 
Гайморит 3 10,7 1 5,9 2 9,5 1 6,7 4 14,3 
Сфеноідит 1 3,6 0 0 0 0 1 6,7 0 0 
Етмоїдит 7 25 4 23,5 5 23,8 3 20 6 21,4 
Етмоїдит + гайморит 0 0 1 5,9 1 4,8 1 6,7 1 3,6 

 

Як видно із приведених даних у таблиці 3.8, пацієнти з синуситами 

виявлені у всіх клінічних групах, розподілення хворих було рівномірним, 
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статистично значущих  відмінностей за наявністю та видами синуситів між 

групами не було (p > 0,05). 

Наступним етапом в оцінюванні КТ-результатів було вивчення СВШ та 

визначення їх відношення до внутрішньоносових структур. Для цього 

розглядали заповнення контрастною речовиною просвіту слізних канальців, 

слізного мішка і носослізного каналу. За характером об’ємного контрастування 

СВШ визначали, на якому рівні є дакріостеноз, уточнювали локалізацію та 

вимірювали розміри слізного мішка, його співвідношення до слізної ямки, 

припускали форму дакріоциститу і можливі інтраопераційні знахідки. 

Особливу увагу звертали на розташування слізної ямки відносно 

латеральної стінки порожнини носа, визначали її найтоншу кісткову стінку, а 

також наявність клітин решітчастого лабіринту, які повністю або частково 

прикривають оптимальний доступ до слізного мішка. 

Аналіз комп’ютерних томограм показав, що слізна ямка розташовувалась 

на рівні переднього кінця СНР в 43 (39,4 %) випадках, допереду від нього у 35 

(32,1 %) пацієнтів, а дозаду – у 16 (14,7%) пацієнтів. У 15 (13,8 %) 

спостереженнях за даними КТ визначити відношення слізної ямки до 

переднього кінця СНР було утруднено. Із них 11 (10,1 %) пацієнтів були із 

контрольної групи і по 2 (по 1,8 %) хворих – із  підгруп 1В і 2В (рис. 3.17, табл. 

3.10). 

 

Рис. 3.17. Варіанти відношення слізної ямки до переднього кінця середньої 

носової раковини у пацієнтів з хронічним дакріоциститом. 
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У таблиці 3.9  наведені дані про розташування слізної ямки у пацієнтів 

клінічних груп за даними КТ-дослідження. 

 

Таблиця 3.9 

Розташування слізної ямки відносно переднього кінця СНР у пацієнтів 

клінічних груп за даними КТ (n = 109) 

Розташування слізної ямки 
1A 1B 2A 2B 3 

n=28 n=17 n=21 n=15 n=28 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

На рівні 10 35,7 6 35,3 8 38,1 5 33,3 9 32,1 
Допереду 9 32,1 6 35,3 6 28,6 5 33,3 8 28,6 
Дозаду 9 32,1 3 17,6 7 33,3 3 20 0 0 
Визначення утруднене* 0 0 2 11,8 0 0 2 13,3 11 39,3 

Примітка: * – відмінність між групами статистично значуща, критерій χ2, p <0,05. 

 

Як видно з наведених даних у таблиці 3.10, за показником розташування 

слізної ямки за даними КТ-дослідження статистично значущі відмінності між 

групами спостерігалися для варіанту утрудненого визначення (p<0,05): в групі 

№3 цей варіант зустрічався частіше, ніж в інших групах – 39,3 % проти 11,8 % 

та 13,3 % в підгрупах 1В та 2В відповідно. У підгрупах 1А та 2А пацієнтів з 

утрудненим визначенням розташування слізної ямки не було. 

У випадку розташування слізної ямки дозаду від переднього кінця СНР та 

наявності супутньої бульозної гіпертрофії СНР і/або деформації носової 

перегородки у цій зоні, останні перешкоджали оптимальному доступу до 

слізного мішка. Усі виявлені топографічні особливості, вказані вище, 

враховувались при плануванні ходу й обсягу хірургічного втручання. 

Слід відзначити, що у деяких пацієнтів (кандидатів у досліджувану групу і 

групу порівняння) повна непрохідність СВШ при дакріологічному обстеженні 

на дошпитальному етапі не підтверджувалась: при промиванні сльозовідвідних 

шляхів відзначалось потрапляння рідини у порожнину носа. Прохідність СВШ 

підтверджувалась при проведенні КТ СВШ: контрастну речовину фіксували у 

порожнині носа (рис. 3.18). У цих пацієнтів сльозотечу розцінювали як 
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функціональну, за отриманими КТ-даними вивчали особливості сльозовідвідної 

системи, аналізували внутрішньоносову патологію. Таку категорію пацієнтів 

виключали з дослідження, їм рекомендували консервативне або хірургічне 

лікування супутньої ендоназальної патології (при наявності), направляли до 

офтальмолога для подальшого лікування і динамічного спостереження. 

    
     а      б      в 

    
    г      д       е 

 
           є       ж 
 

Рис. 3.18. КТ пацієнта з функціональною епіфорою. У лівому слізному 

мішку накопичується контрастна речовина (а, є), контраст потрапляє у 

порожнину носа і стікає по нижній носовій раковині і нижньому носовому ходу 

безперервною цівкою (а, б, в), потрапляє на дно порожнини носа (а, г, є, ж) і в 

носоглотку (д, е, ж). 
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Таким чином, хронічний дакріоцистит частіше спостерігався у 

працездатному віці 26-65 років. Зустрічалось це захворювання у представників 

обох статей, але серед жінок – у 3,7 рази більше. Сльозотеча була постійною 

скаргою у всіх пацієнтів, її давність варіювала від 2 місяців і, в деяких 

випадках, більше 6 років. Інтенсивність сльозотечі згідно зі  шкалою Munk у 

93,6 % хворих складала 3 або більше балів. Із решти скарг найчастішими були 

дискомфорт, підвищена стомлюваність і загальна слабкість (у 69,7% осіб), біль 

у медіального кута ока (у 28,4 % пацієнтів). У 32,1 % хворих ХД був 

діагностований вперше, а 67,9 % пацієнтів раніше проходили багаторазові 

курси консервативного лікування в офтальмолога. Раніше лікувались в 

отоларинголога з приводу різних форм хронічного риніту, гострого або 

хронічного синуситу 56,0 % пацієнтів, а 3,7 % з них в анамнезі мали 

ендоназальні операції [53]. 

Супутня внутрішньоносова патологія при ендоскопічному досліджені 

порожнини носа виявлена у 80,7 % хворих з ХД. Слід відзначити, що дефіцит 

виявленості внутрішньоносової патології отоларингологом на амбулаторному 

прийомі у пацієнтів зі сльозотечею в нашому дослідженні складав 58 % 

випадків. 

 Ринологічна патологія зустрічалась у різних комбінаціях, найчастіше – 

викривлення, гребені, шипи носової перегородки та гіпертрофія нижніх 

носових раковин. У пацієнтів усіх груп спостерігались різні ступені 

викривлення носової перегородки. Статистично значущої відмінності у групах 

за кількістю пацієнтів із різними варіантами викривлення носової перегородки 

за класифікацією Р.Младіна не було (p>0,05). Також статистично значущої 

різниці по кількісті пацієнтів з анатомічними особливостями носових раковин 

між груп не виявлено (p>0,05) [53, 105]. 

Згідно з даними КТ-досліджень, інформативність у виявленні ринологічної 

патології була на 4,6 % більше, ніж при ендоскопічному дослідженні. Варто 

відзначити, що за даними КТ-досліджень у 38,5 % обстежених була виявлена 

патологія ННП запального характеру, при цьому лише у 26,6 % пацієнтів цієї 
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групи синусит був діагностований при ендориноскопії і підтверджений КТ-

дослідженням, а вперше виявлений при КТ-дослідженні – у 11,9 % хворих. У 

всіх випадках отримані КТ-дані дозволяли визначити характер запальних змін 

ННП [75, 103]. 

Слід відзначити, що гіперпневматизація клітин agger nasi виявлена у 14,7% 

хворих, що потім стало важливим чинником при виборі доступу до слізного 

мішка [75, 103, 105]. 

Аналіз комп’ютерних томограм також показав, що слізна ямка досить 

варіабельна у своєму розташуванні та може бути не тільки на рівні переднього 

кінця середньої носової раковини (знайдено у 39,4 % пацієнтів) або допереду 

від нього (у 32,1 % хворих), але й дозаду від нього, що спостерігалось у 14,7% 

пацієнтів. У 13,8 % з усіх спостережень за даними КТ визначити відношення 

слізної ямки до латеральної стінки порожнини носа було складно. Ці випадки 

складали 39,3 % пацієнтів контрольної групи,  11,8 % та 13,3 % хворих підгруп 

1В і 2В відповідно, причому відмінність була статистично значущою (p<0,05). 

Отже, при порівнянні методик інформативність запропонованого способу 

проведення КТ СВШ виявилася на 25,0 % вище зі статистично значущою 

відмінністю (p<0,05) [75, 103]. 

Через велику різноманітність і кількість ринологічної патології у пацієнтів 

з ХД стає очевидним її вплив на відтік сльози через СВШ, на аеродинаміку в 

порожнині носа, що відіграє значну роль у патогенезі цього захворювання. 

Визначення ступеня впливу кожної окремої патології на транспорт сльози через 

слізний мішок і носослізний канал потребує більшої кількості пацієнтів для 

вивчення та проведення подальших досліджень [56, 75, 103, 105]. 

Виконання КТ СВШ з контрастуванням за розробленою методикою 

дозволяє отримати максимально точні дані, а їх ретельний аналіз за 

вищевказаним алгоритмом необхідний для планування спрямованості й обсягу 

хірургічного втручання [54, 75, 103]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З 

ХРОНІЧНИМ ДАКРІОЦИСТИТОМ 

 

У дослідження увійшли пацієнти, які пройшли комплексне поглиблене 

обстеження зі встановленим діагнозом «хронічний дакріоцистит». Усі пацієнти 

мали повну непрохідність сльозовідвідних шляхів на рівні вертикального 

відділу (слізний мішок, носослізний канал), що було підтверджено 

рентгенологічно. Усім  хворим відновлювали сльозовідведення шляхом 

виконання ендоназальної ендоскопічної дакріоцисториностомії у різних 

модифікаціях. Хірургічне втручання всім пацієнтам проводили під 

нейролептаналгезією або тотальною внутрішньовенною анестезією з 

застосуванням керованої гіпотонії. Додатково виконували місцеву анестезію з 

використанням деконгестантів у малих концентраціях. 

При виконанні втручання використовували набір освітлювальної техніки, 

відеоендоскопічне обладнання фірми «Karl Storz», жорсткі ендоскопи 

діаметром 4 мм з різними кутами огляду – 0°, 30° і 70°, хірургічну бор-машину 

з прямим наконечником, набір інструментів щипцевої групи для ендоскопічної 

ринохірургії, конічні зонди різних діаметрів і тупокінцеві голки для слізних 

шляхів, систему бі- та монополярної коагуляції. 

Методика операції складається із 3-х основних послідовних етапів:  

1. викроювання П-подібного клаптя слизової оболонки латеральної 

стінки порожнини носа; 

 2. трепанація кісткового вікна у проекції слізного мішка; 

 3. розтин слізного мішка і пластика дакріориностоми. 

На 1-му етапі виділяється П- або С-подібний слизово-надкісничний 

клапоть на латеральній стінці порожнини носа допереду від СНР з основою, 

оберненою дозаду. Оголюється та готується кістковий майданчик у ділянці 
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слізної кістки та лобового відростка верхньої щелепи, тобто у місці проекції 

слізного мішка на латеральну стінку порожнини носа. 

На 2-му етапі формується трепанаційний отвір за допомогою хірургічної 

бор-машини, жолобуватого остеотома, бокового викусувача, кісткової ложечки 

тощо. Оголюється медіальна стінка слізного мішка. 

На 3-му етапі за допомогою конічного зонда, проведеного через нижню 

слізну точку і нижній слізний каналець, ідентифікується слізний мішок. Потім 

останній розтинається, вміст евакуюється, а слізні шляхи промиваються 

розчинами антисептиків. На завершення виконується пластичне формування 

дакріориностоми. 

Усі хворі були розподілені на 3 групи в залежності від способу виконання 

дакріоцисториностомії. 

У пацієнтів контрольної клінічної групи (3-я група) ЕЕДЦРС виконували 

за традиційною методикою. На першому етапі серпоподібним скальпелем 

виконували П-подібний розріз слизової оболонки допереду від середньої 

носової раковини з основою, оберненою дозаду. Перегородковим распатором 

слизову оболонку відділяли від кістки. Клапоть слизової оболонки розміром 

108 мм відгортали донизу або дозаду, оголюючи латеральну стінку 

порожнини носа в ділянці слізної кістки та лобового відростка верхньої 

щелепи. Далі ідентифікували місце трепанації при зондуванні слізного мішка 

конічними зондами.  

На другому етапі формували кісткове вікно діаметром 8-10 мм. 

На третьому етапі зонд Боумена проводили через нижню слізну точку, 

нижній слізний каналець до медіальної стінки мішка. При цьому кінчик зонда, 

упираючись у медіальну стінку слізного мішка зсередини, випинав її у 

порожнину носа. Після виявлення слізного мішка, на його медіальній стінці 

серпоподібним скальпелем проводили П- або С-подібний розріз, основа якого 

обернена до переднього краю кісткового вікна. Просвіт слізних шляхів і мішка 

санували, а слізні шляхи промивали розчинами антисептиків за допомогою 

тупокінцевої очної голки, введеної через нижню слізну точку. 
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У кінці виконували пластику нового слізно-носового співустя. Клаптем 

слизової оболонки порожнини носа закривали задній кістковий край, 

спрямовуючи його у порожнину слізного мішка, а клапоть із стінки слізного 

мішка витягували у бік присінка носа і прикривали ним передній кістковий 

край сполучення. Потім у сльозовідвідні шляхи встановлювали провідник, 

проводячи через нижню слізну точку, слізний мішок і дакріориностому в 

порожнину носа. Далі дистальний кінець імплантата виводили з порожнини 

носа, обидва кінці фіксували на шкірі щоки. У порожнину слізного мішка через 

просвіт стоми вводили пухкий тампон, який притискав пластичні клапті. 

Наступної доби  тампон видаляли, а провідник утримували 1,5 місяці для 

формування слізно-носового сполучення. Цю клінічну групу склали 28 

пацієнтів. 

Недоліками такої методики були: 

- тривала трепанація і кісткова травма, 

- підвищена кровоточивість при трепанації, 

- довготривалий пошук мішка, 

- непередбачені знахідки на шляху доступу до мішка, пов’язані з 

особливостями його топографічних взаємозв’язків із внутрішньоносовими 

структурами, 

- наявність чужорідного тіла у сльозовідвідних шляхах. 

 

4.1 Ендоназальна ендоскопічна дакріоцисториностомія за 

оригінальною методикою 

У досліджуваній клінічній групі (1-а група) ендоназальну ендоскопічну 

дакріоцисториностомію виконували за розробленою методикою (Патент 

України на корисну модель № 53616 від 11.10.2010 р., бюл. № 19/2010) [57]. 

Цю групу склали 45 пацієнтів. 

Запропонований спосіб полягав у наступному (відмінності схематично 

зображені на рис. 4.1) [72, 237]. Загальну анестезію доповнювали місцевою 

аплікаційною (Sol. Lidocaine 10 %) та інфільтраційною (Sol. Lidocaini 2 % або 

Sol. Articaini) анестезією з анемізацією слизової оболонки порожнини носа 
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растворами деконгестантів (рис. 4.2). На першому етапі середню носову 

раковину медіалізували, тим самим розширюючи середній носовий хід. Далі 

проводили діафаноскопію для ідентифікації безпосереднього місця розрізу 

слизової оболонки (рис. 4.1, а). Для цього світлопровід щільно притуляли до 

медіального кута ока, при цьому світло ендоскопа вимикали на 10-15 секунд. 

На екрані монітора з’являється світлова пляма – місце найбільшого світіння 

при ендоскопії, яке відповідає слізній ямці і так само слізному мішку, де 

кісткова стінка має найменшу товщину. 

 
          а      б 

 
         в      г 

Рис. 4.1. Схема етапів ЕЕДЦРС за запропонованою методикою: a – 

визначення «оптимального» місця розрізу слизової оболонки за допомоги 

діафаноскопії (1 – світлопровід, 2 – проекція слізної ямки, 3 – світлова пляма) ; 

б – виділення слизового клаптя в проекції дна слізного мішка (4 – клапоть 

латеральної стінки порожнини носа); в – розтин слізного мішка до дна, 

видалення слизових клаптів (5 – клапоть медіальної слінки слізного мішка, 6 – 

видалення слизових клаптів); г – застій сльози в нижніх відділах мішка (7 – 

накопичення і нагноєння сльози). 
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Рис. 4.2. Інфільтраційна анестезія операційної зони. 

 

У проекції нижнього полюса слізного мішка, який за даними КТ-

дослідження не завжди розташовувався допереду від середньої носової 

раковини, серпоподібним скальпелем викроювали П-подібний клапоть слизової 

оболонки розмірами 108 мм, основа якого знаходилася позаду (рис. 4.1, б; рис. 

4.3). Оголювалась латеральна стінка порожнини носа в ділянці слізної кістки та 

лобового відростка верхньої щелепи (рис. 4.4). Потім проводили контрольну 

діафаноскопію для ідентифікації місця трепанації.  

 

           

Рис. 4.3. Розтин і виділення клаптя слизової оболонки порожнини носа у 

проекції дна слізного мішка. 
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Рис. 4.4. Оголення кісткового майданчика для трепанації у проекції дна 

слізного мішка. 

 

На другому етапі, бором із прямим наконечником і агресивною насадкою 

формували кісткове вікно в ділянці нижнього полюса слізного мішка, як 

правило, діаметром 8-10 мм (рис. 4.5). У кінці цього етапу операції чітко видно 

оголену медіальну стінку слізного мішка й ділянку кістки, що прикриває його 

по периферії. 

 

      

Рис. 4.5. Формування кісткового вікна бором з агресивною насадкою. 

 

На третьому етапі зонд Боумена вводили через нижню слізну точку в 

нижній слізний каналець і проводили його до медіальної стінки мішка. Кінчик 
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зонда упирався в стінку слізного мішка зсередини. При цьому медіальна стінка 

слізного мішка добре контурувала та випиналась у порожнину носа. 

Після оголення слізного мішка його розтинали серпоподібним скальпелем 

на всю довжину по П-подібній траєкторії (рис. 1, в) до дна (максимально 

донизу) таким чином, щоб не було порога (кармана), в якому може 

накопичуватись і нагноюватись сльоза (рис. 4.6). За допомогою викусувача 

слизові клапті медіальної стінки слізного мішка та латеральної стінки 

порожнини носа видаляли (рис. 1с), щоб не було надмірних складок на шляху 

транспорту сльози (рис. 4.6).  

Важливим етапом, на наш погляд, є розкриття слізного мішка до його 

нижніх відділів, щоб забезпечити рівномірний і безперешкодний пасаж сльози. 

У противному разі наявність поглиблення в нижніх відділах слізного мішка 

може сприяти застою й нагноєнню сльози, а в подальшому – виникненню 

грануляцій і рубців, тим самим, викликати рецидив ХД (рис. 1, г). 

 

            

Рис. 4.6. Розтинання слізного мішка і видалення його медіальної стінки: 1 – 

лезо серпоподібного скальпеля, 2 – медіальна стінка слізного мішка, 3 – 

середня носова раковина, 4 – гній, що витікає з порожнини мішка. 
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Далі евакуювали вміст слізного мішка і промивали слізні шляхи розчинами 

антисептиків за допомогою тупокінцевої офтальмологічної голки або ПВХ-

катетера, проведеного через нижню слізну точку (рис. 4.7). 

 

 

Рис. 4.7. Промивання слізного мішка розчином метиленового синього. 

 

Операцію закінчували введенням пальчикового тампону в ділянку 

дакріориностоми і середнього носового ходу. Наступної доби тампон видаляли. 

У групі порівняння (2-а група) ЕЕДЦРС також виконували за розробленою 

методикою, описаною вище. У пацієнтів цієї групи операцію закінчували 

установленням у СВШ ПВХ-провідник, проводячи його через нижню слізну 

точку, слізний мішок і дакріориностому в порожнину носа. Далі дистальний 

кінець імплантата виводили з порожнини носа, обидва кінці фіксували на шкірі 

щоки лейкопластирем. У порожнину слізного мішка через просвіт стоми 

вводили пухкий тампон. Наступної доби тампон видаляли, а провідник 

утримували 1,5 місяці для формування дакріоцисториностоми. Цю клінічну 

групу склали 35 пацієнтів. 
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4.2 Супутні хірургічні втручання при лікуванні хронічного 

дакріоциститу 

У сучасній медицині взагалі, а в ринології зокрема виконання 

симультанних операцій є пріоритетним, бо дозволяє знизити тривалість 

загальної анестезії, досягти позитивного економічного та часового ефекту. Крім 

того, такі поєднані хірургічні втручання підвищують психологічний комфорт 

пацієнта і покращують якість життя, тому що симультанна операція 

сприймається ним як одне хірургічне втручання, що значно знижує рівень 

негативних емоцій. 

За наявності у хворих з ХД супутньої внутрішньоносової патології – 

викривлення носової перегородки, гіпертрофія нижніх носових раковин, 

бульозні зміни середньої носової раковини, запальні зміни у ННП, патологія 

гачкоподібного відростка – у всіх випадках виконували хірургічну їх корекцію: 

(підслизову вазотомію, нижню конхопексію, діатермокоагуляцію задніх кінців 

нижніх носових раковин, турбинопластику, септопластику, резекцію 

гачкоподібного відростка з розкриттям периінфундибулярного простору, 

передню етмоїдотомію, ендоназальну ендоскопічну гайморотомію, 

сфеноїдотомію). У разі наявності у пацієнтів з ХД розростань аденоїдних 

вегетацій, робили їх видалення. У більшості пацієнтів (94,6 %) корекцію 

внутрішньоносової патології виконували одночасно з основною операцією, а у 

5 (5,4 %) хворих – у 2 етапи: спочатку усували ринологічну патологію, а потім 

виконували ЕЕДЦРС (рис. 4.8). 
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Рис. 4.8. Хірургічна корекція супутньої внутрішньоносової патології, 

етапність. 

 

Розподіл пацієнтів по групам в залежності від етапності виконання 

хірургічних втручань з приводу супутньої ендоназальної патології, наведений у 

таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Розподіл пацієнтів по групам в залежності від корекції супутньої 

внутрішньоносової патології, етапність 

Етапність 
1A 1B 2A 2B 3 

n=28 n=17 n=21 n=15 n=28 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Ендоназальна патологія 
відсутня 

5 17,9 2 11,8 3 14,3 2 13,3 4 14,3 

Одномоментно 22 78,6 14 82,4 17 81 12 80 23 82,1 
У 2 етапи 1 3,6 1 5,9 1 4,8 1 6,7 1 3,6 

  

Як видно з наведених даних у таблиці, одночасна корекція ендоназальної 

патології була найчастішим варіантом для всіх груп (78,6 – 82,4 %), а хірургічне 

втручання у 2 етапи – від 3,6 до 6,7 %. Статистично значущих відмінностей між 

групами за частотою етапності у корекції внутрішньоносової патології не 

спостерігалося (p >0,05). 

Слід зазначити, що особливостей і ускладнень під час виконання як 

одномоментних, так і ізольованих хірургічних втручань не було, а варіанти та 

Одномоментно
94,6%

У 2 етапи
5,4%
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відсоток місцевих ускладнень в післяопераційному періоді був співставним з 

ускладненнями після ізольованих ендоназальних операцій, тому проведення 

симультанних хірургічних втручань у хворих з ХД цілком обґрунтовано [105]. 

 

4.3 Порівняльний аналіз інтраопераційних періодів 

Для оцінювання інформативності методик проведення КТ СВШ і 

можливості ефективного застосування отриманих КТ-даних при плануванні 

спрямованості й обсягу хірургічного втручання, пацієнти 1-ї та 2-ї груп були 

розділені на 2 підгрупи (рис. 4.9). У підгрупи 1А і 2А були включені пацієнти, 

яким у передопераційному обстеженні КТ СВШ з контрастуванням проводили 

за розробленою методикою. Підгрупи 1В і 2В склали хворі, яким КТ СОП 

виконували за традиційним алгоритмом. 

 

 

Рис. 4.9. Розподіл пацієнтів досліджуваної групи (№ 1) і групи порівняння 

(№ 2) залежно від виконання КТ сльозовідвідних шляхів. 

 

Як критерій «успішності» перебігу ендоназальної ЕЕДЦРС розглядали 

ступінь візуалізації хірургічного поля. Для цього використовували 

диференційну шкалу A.P. Boezaart [159] (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Шкала інтраопераційної візуалізації хірургічного поля згідно з 

диференційною шкалою A.P. Boezaart 

Ступінь Характеристика 
0 Кровоточивість відсутня 
1 Незначна кровоточивість: аспірація крові не потрібна 
2 Незначна кровоточивість: потребує періодичної аспірації. Не загрожує 

хірургічному полю. 
3 Незначна кровоточивість: необхідна часта аспірація, кров заповнює 

операційне поле через декілька секунд після аспірації. 
4 Помірна кровоточивість: необхідна часта аспірація, кров загрожує 

операційному полю безпосередньо після аспірації. 
5 Тяжка кровоточивість: необхідна постійна аспірація, кров з’являється відразу 

після відсмоктування, заповнює операційне поле, хірургія неможлива. 
 

Ступінь інтраопераційної візуалізації хірургічного поля при виконанні 

ендоназальної ендоскопічної дакріоцисториностомії у клінічних групах 

приведений у таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3 

Ступінь інтраопераційної візуалізації хірургічного поля у клінічних групах 

згідно зі шкалою A.P. Boezaart 

Група 
1A 1B 2A 2B 3  

n=28 n=17 n=21 n=15 n=28 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 ст. 21 75 4 23,5 16 76,2 3 20 2 7,1 P<0,0001* 

2 ст. 5 17,9 4 23,5 3 14,3 3 20 5 17,9  

3 ст. 2 7,1 8 47,1 2 9,5 8 53,3 12 42,9 P=0,0193* 

4 ст. 0 0 1 5,9 0 0 1 6,7 9 32,1 P=0,003* 
Примітка: * – відмінність між групами статистично значуща, критерій χ2, p 

<0,05 

 

Як видно із приведених даних у таблиці 4.3, інтраопераційна візуалізація 

була кращою у пацієнтів підгруп 1А та 2А в порівнянні з хворими інших груп зі 

статистично значущою різницею (p<0,05). У підгрупах 1А та 2А переважали 
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пацієнти з 1-2 ст. візуалізації (понад 90% хворих). У групі №3 спостерігалась 

велика частка пацієнтів з візуалізацією 4 ст., різниця від інших груп була 

статистично значущою (p<0,05). У підгрупах 1В та 2В переважали пацієнти з 3-

ю ст. візуалізації зі статистично значущою різницею в порівнянні з іншими 

групами (p<0,05). При порівнянні підгруп 1А з 2А та 1В з 2В за показником 

візуалізації хірургічного поля статистично значущої різниці не було (p >0,05). 

Отже, у підгрупах 1А та 2А у понад 90 % хворих візуалізації хірургічного 

поля була 1-2 ступеню, у підгрупах 1В та 2В таких пацієнтів було менш 50 %, а 

у групі №3 – 25 % хворих (p<0,05). У той же час, з гіршим ступенем візуалізації 

(3-4 ст. кровоточивості хірургічного поля з шкалою A.P. Boezaart) найбільше 

пацієнтів було у групі №3 – 75 % випадків, у підгрупах 1В та 2В таких хворих 

було понад 50 %, а найменша кількість – менш 10 % пацієнтів – відповідно у 

підгрупах 1А та 2А, при порівнянні цих показників відмінність серед груп була 

статистично значущою (p<0,05). 

Проаналізована вище різниця була пов’язана з тим, що у підгрупах 1В і 2В, 

а також у 3-й групі при плануванні спрямованості й обсягу хірургічного 

втручання було недостатньо діагностичних даних, отриманих при 

рентгенологічному обстеженні пацієнтів. Як наслідок, не завжди було 

можливим оцінити співвідношення патологічно зміненого слізного мішка і 

слізної ямки, визначити положення слізної ямки відносно переднього кінця 

СНР, передлежання клітин решітчастого лабіринту або гачкоподібного 

відростка, локалізувати найтоншу кісткову стінку на шляху доступу до мішка. 

Через це при формуванні «кісткового вікна» не завжди вдавалось точно 

ідентифікувати місце трепанації в «оптимальній» локації, наносилась більша 

кісткова травма, витрачався більший час. На заключному етапі виконання 

дакріоцисториностомії значну частину часу відбирав пошук слізного мішка, що 

призводило до зайвої травматизації та кровоточивості оточуючих тканин. 

Як додатковий і непрямий показник ми проаналізували часовий чинник, 

тобто тривалість безпосереднього виконання етапу ендоназальної 

ендоскопічної дакріоцисториностомії (рис. 4.10). 
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Рис. 4.10. Тривалість ендоназальної ендоскопічної дакріоцисториностомії у 

пацієнтів клінічних груп (оцінка статистично значущої відмінності між групами 

за критерієм Краскела-Уолеса, p <0,05). 

 

Як видно з наведених даних на рисунку 4.10, найдовшою тривалість 

операції була в групі №3 (медіанне значення 101,5 хв, 95 % довірчий інтервал 

95-110 хв) і ця відмінність була статистично значущою у порівнянні зі всіма 

іншими групами (p<0,05). У пацієнтів підгруп 1А та 2А цей етап хірургічного 

втручання тривав найменший період часу – медіанне значення склало 45 і 40 хв 

відповідно  (95 % довірчий інтервал складав 35-45 хв), достовірної відмінності 

між в цих підгрупах не було (p>0,05), а при порівнянні з іншими групами 

різниця була статистично значущою (p<0,05). У свою чергу, у пацієнтів підгруп 

1В та 2В часовий проміжок займав проміжне значення між показниками у 

вищевказаних груп – медіанне значення склало 65 хв (95 % довірчий інтервал 

складав 55-70,5 хв), і достовірної відмінності між цими підгрупами 1В і 2В 

також не було (p>0,05), а з підгрупами 1А, 2А і групою №3 різниця була 

статистично значущою (p<0,05). 
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Таким чином, розроблена методика КТ СВШ з контрастуванням, при 

обстеженні пацієнтів з ХД є інформативнішою порівняно з традиційною, а 

виконання хірургічного втручання при її застосуванні – щадним.  Завдяки 

отриманим КТ-даним у пацієнтів підгруп 1А і 2А достовірно вдалося досягти 

кращої візуалізації хірургічного поля (1-2 ст. за шкалою A.P. Boezaart) у понад 

90 % хворих на відміну від підгруп 1В і 2В, де таких хворих було менше ніж 50 

%, а в групі №3 – 25% таких пацієнтів, причому відмінність між показниками у 

порівнюваних групах була статистично значущою (p<0,05). Найгірші 

результати спостерігалися у групі № 3, де 75 % пацієнтів були з 3-4 ступенем 

візуалізації хірургічного поля (p<0,05). Разом з тим, застосування розробленої 

методики КТ СВШ дозволило скоротити час безпосереднього виконання 

ЕЕДЦРС до 35-45 хвилин (підгрупи 1А і 2А), що на 20-25 хв (в середньому на 

34,5 %) менше, ніж у підгрупах 1В і 2В зі статистично значущою відмінністю 

(p<0,05), де КТ  СВШ з контрастуванням виконували за традиційною 

методикою [75, 103]. 

Отже, запропонований спосіб передопераційного рентгеногологічного 

обстеження пацієнтів з непрохідністю СОП є інформативним, а розроблений 

спосіб ендоназальної ендоскопічної дакріоцисториностомії – щадним. 

Комбіноване застосування цих двох методик дозволяє знизити травматичність 

хірургічного втручання під час ендоназального ендоскопічного відновлення 

сльозовідведення при ХД, а також дотримуватися спрямованості хірургічного 

втручання і виконувати щадний доступ до слізного мішка [103]. 
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РОЗДІЛ 5 

ВЕДЕННЯ ХВОРИХ У РАННЬОМУ ТА ВІДДАЛЕНОМУ 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ПЕРІОДАХ 

 

У ранньому післяопераційному періоді всіх пацієнтів спостерігали в 

умовах стаціонару та амбулаторно. Тампони з порожнини носа видаляли на 1-2 

добу після операції. У пацієнтів групи порівняння та контрольної групи 

провідник із слізних шляхів вилучали через 1,5 місяця. Медикаментозний 

супровід пацієнтів усіх груп на цьому етапі спостереження був стандартним і 

включав антибактеріальні препарати (системні і місцеві), антигістамінні засоби, 

іригаційну терапію (сольові розчини, топічні стероїди).  

При стаціонарному лікуванні всім хворим щадний туалет порожнини 

носа виконували щоденно, а далі – при кожному візиті. Також пацієнтів 

інструктували щодо самостійного догляду за порожниною носа. 

Пацієнтам досліджуваної клінічної групи при кожному візиті протягом 

першого місяця слізні шляхи промивали розчинами антисептиків. Пацієнтам 

контрольної клінічної групи і групи порівняння рекомендували інстиляцію 

розчинів антисептиків на весь період перебування провідника у СВШ. 

Після стаціонарного лікування огляд хворих здійснювали з 

періодичністю кожні 3-4 дні протягом 2-х тижнів, потім 1 раз на 7 днів 2 тижні, 

потім 1 раз на місяць 5 місяців і 1 раз на пів року 18 місяців. 

У ці терміни післяопераційного періоду у всіх пацієнтів оцінювали 

скарги на порушення носового дихання за диференціальною шкалою назальної 

обструкції, вираженість сльозотечі та сльозостояння –  згідно зі шкалою Munk, 

а також оцінювали якість життя, проводячи тестування за опитувальником 

SNOT-20. 

Для об’єктивізації післяопераційних клінічних проявів і, разом із тим, 

оцінювання ефективності проведеного хірургічного лікування у всіх пацієнтів у 

вищевказані терміни спостереження вивчали стан слизової оболонки ділянки 
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дакріориностоми і середнього носового ходу при ендоскопічному дослідженні 

порожнини носа, визначали прохідність СВШ при сльозоносовій пробі Веста з 

барвником під ендоскопічним контролем (функція сльозовідведення) та при 

промиванні сльозовідвідних шляхів. 

На основі отриманих вищевказаних суб’єктивних (які виходять від 

пацієнта) та об’єктивних отриманих даних проводили статистичний аналіз та 

робили висновки про ефективність лікування на різних етапах раннього та 

віддаленого післяопераційних періодів. Результати лікування (остаточну 

ефективність проведеного лікування) пацієнтів з ХД оцінювали через 1 рік 

після хірургічного втручання згідно з критеріями, що визначають показники 

«одужання», «поліпшення» і «рецидив захворювання» (Розділ 2, «Матеріали і 

методи»). 

Загальносоматичний стан у пацієнтів усіх груп в післяопераційному 

періоді не змінився. 

Серед місцевих ускладнень в ранньому післяопераційному періоді у 7 (6,4 

%) хворих спостерігались носові кровотечі. У всіх цих пацієнтів вона виникала 

через 24-48 годин після операції, безпосередньо після видалення тампонів. 

Кровотеча була пов’язана з ушкодженням слизової оболонки порожнини носа 

при хірургічному втручанні, усувалась повторним тампонуванням порожнини 

носа у 6 (5,5 %) пацієнтів або коагуляцією судин за допомогою відсмоктувача-

коагулятора, що спостерігалось у одного (0,9 %) хворого. 

У 8 (7,3 %) хворих наступної доби після операції виникла набряклість 

нижньої повіки різного ступеня вираженості. У всіх пацієнтів таке ускладнення 

усувалось на фоні консервативного лікування протягом декількох днів. 

Розподіл місцевих ускладнень (носова кровотеча і набряклість нижньої 

повіки) по клінічним групам наведено у таблиці 5.1. 
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Таблиця 5.1 

Частота виникнення ускладнень носової кровотечі і набряклості нижньої 

повіки у пацієнтів клінічних груп (n=109) 

Показник місцевого 
ускладнення 

1A 1B 2A 2B 3 
n=28 n=17 n=21 n=15 n=28 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Носова кровотеча 0 0 2 11,8 0 0 2 13,3 3 10,7 

Набряклість нижньої повіки 0 0 2 11,8 0 0 2 13,3 4 14,3 
Рівень значущості 
відмінності, p 

0,1833 

 

Як видно з наведених даних у таблиці 5.1, практично однаковий 

відсоток виникнення носової кровотечі і набряклості нижньої повіки 

спостерігався у пацієнтів підгруп 1В, 2В і групи №3, а в підгрупах 1А і 2А в 

жодному випадку таких ускладнень не спостерігалось. На наш погляд, гірші 

показники в підгрупах 1В, 2В і у групі №3 були пов’язані з більшою 

травматизацією структур, які оточують слізний мішок, при доступі до слізного 

мішка та при його пошуку. Відсутність ускладнень у підгрупах 1А і 2А була, 

напевно, через більшу інформативність отриманих КТ-даних у визначенні 

співвідношення патологічно змінених слізних шляхів і прилеглих до них 

внутрішньоносових структур, завдяки чому була точніша спрямованість 

хірургічного втручання та здійснювався більш ощадний доступ до слізного 

мішка. Разом з тим, при статистичному аналізі у порівнянні частот виникнення 

ускладнення носової кровотечі, значущої відмінності між усіма групами не 

виявлено (p > 0,05), також не було статистично значущої відмінності між 

групами при порівнянні ускладнення набряклості нижньої повіки (p > 0,05) 

[203]. 

 

5.1 Аналіз суб’єктивних показників та якості життя оперованих 

хворих 

На підставі скарг пацієнтів і згідно з указаними вище опитувальниками 

(Розділ 2, Матеріали і методи), у зазначені терміни динамічного спостереження 
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проводили тестування хворих. Так, для оцінювання функції носового дихання 

пацієнтів просили їх самостійно вказати вираженість цього симптому згідно з 

диференціальною шкалою назальної обструкції. Як відомо, утруднення 

носового дихання – одна з найчастіших скарг пацієнтів, які перенесли 

ендоназальні операції, і серед усіх ринологічних симптомів вона може бути 

найбільш вираженою. Носова обструкція проявляється відчуттям недостатнього 

проходження потоку повітря через порожнину носа, недостатнім рефлекторним 

впливом на слизову оболонку носових ходів і викликає виражений дискомфорт 

у пацієнта, що погіршує якість життя і знижує задоволеність хворого від 

проведеного лікування  [151]. Важливо розуміти ступінь вираженості цього 

симптому і мінімально короткі терміни його регресії для можливості впливати 

на покращення якості життя пацієнта. 

Протягом усього періоду спостереження пацієнти по-різному 

скаржились на порушення носового дихання. У ранньому післяопераційному 

періоді скарги були пов’язані з перенесеною ендоназальною операцією, а у 

віддаленому – скарги найчастіше спостерігались у пацієнтів, у яких мало місце 

підвищене утворення кірок в ділянці дакріориностоми і середнього носового 

ходу, які мали рубцеві зміни або синехії носових ходів або гіпертрофічні зміни 

слизової оболонки порожнини носа. Також скарги залежали від 

індивіидуальних особливостей пацієнтів. 

Так, у дослідженні всім хворим функцію носового дихання згідно з 

диференціальною шкалою назальної обструкції оцінювали до хірургічного 

втручання і на 10-у добу після операції, а також через 1, 3, 6 і 12 місяців. 

Пацієнти самостійно визначали вираженість симптому порушеного носового 

дихання за диференціальною шкалою від 0 до 3-х балів, де 0 балів – ознаки 

назальної обструкції відсутні, а 3 бали – виражена назальна обструкція, яка 

негативно впливає на самопочуття (відсутність носового дихання). Отримані 

дані в зазначені терміни спостереження співставляли й аналізували. 

Дані про ступінь порушення носового дихання пацієнтів з ХД згідно з 

тестуванням за диференціальною шкалою назальної обструкції до хірургічного 
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втручання, на 10-у добу після операції, через 1, 3, 6 та 12 місяців приведені у 

таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 

Носове дихання у пацієнтів з хронічним дакріоциститом до хірургічного 

втручання, в ранньому та віддаленому післяопераційних періодах згідно з 

тестуванням за диференціальною шкалою назальної обструкції 

Термін 
спостереження 

Група 
1A 1B 2A 2B 3 

До лікування 1,46±1,07 1,47±1,06 1,42±1,02 1,4±1,05 1,39±1,03 
10 доба 0,78±0,83 1,05±0,96 1,04±0,92 1,33±1,04 1,35±1,02 
1 місяць* 0,10±0,31 0,11±0,33 0,95±0,80 1,2±0,94 1,1±0,87 
3 місяця 0,10±0,31 0,11±0,33 0,28±0,46 0,4±0,5 0,42±0,50 
6 місяців 0,07±0,26 0,05±0,24 0,14±0,35 0,13±0,35 0,14±0,35 
12 місяців 0,07±0,26 0,05±0,24 0,09±0,30 0,06±0,25 0,1±0,31 

Примітка: * – відмінність між групами статистично значуща, критерій χ2
, p = 0,0003 

 

Як видно з приведених даних у таблиці 5.2, до хірургічного втручання у 

пацієнтів всіх груп середній бал вираженості носової обструкції був достатньо 

високим, хворі рівномірно розподілялись серед груп і при порівнянні  

статистично значущої відмінності у середньому балі між групами виявлено не 

було (p = 0,33). 

На 10-у добу після хірургічного втручання значення середнього балу 

назальної обструкції покращувалось у всіх групах. Разом з тим,  краща його 

динаміка була відзначена в підгрупах 1А, 1В та 2А (табл. 5.2). Зафіксовані дані 

тестування хворих свідчать про тенденцію до більш швидкого (уже на десятий 

день) поліпшення носового дихання у пацієнтів підгрупи 1А і трохи гіршу –  у 

підгрупах 2А і 1В у порівнянні з підгрупою 2В і групою №3. Проте відмінність 

між групами була статистично не значущою (p=0,27). При порівнянні підгрупи 

1А з 1В, та підгрупи 2А з 2В, кращі результати відзначені в підгрупі А, але 

статистично значущої різниці досягти не вдалося (p>0,05). Однак 

спостерігається явна тенденція того, що застосування КТ СВШ за розробленою 

методикою позитивно впливає на швидкість відновлення функції носового 

дихання в ранньому післяопераційному періоді. 
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У віддаленому післяопераційному періоді у пацієнтів усіх груп середні 

бали вираженості носової обструкції були значно нижчими (таб. 5.2). При 

співставленні отриманих даних виходить, що після десятої доби 

післяопераційного періоду простежується тенденція до більш швидкого 

відновлення носового дихання у пацієнтів груп 1А, 1В та 2А, і в строці 

спостереження 1 місяць краще носове дихання було у хворих груп 1А і 1В, а 

відмінність від інших груп стає статистично значущою (p<0,05). Це свідчить 

про те, що на носове дихання в терміні спостереження 1 місяць достовірно 

негативний вплив має наявність провідника у сльозовідвідних шляхах і 

порожнині носа (p<0,05). Разом з тим, методика проведення КТ СВШ в цей 

період спостереження статистично значущого впливу на ступінь назальної 

обструкції не мала (відмінність підгруп 1А і 1В, а також 2А і 2В була 

статистично не значущою, р >0,05). 

Через 3 місяці після хірургічного втручання у підгрупах 1А і 1В 

спостерігались кращі показники середнього балу симптомів назальної 

обструкції порівняно з підгрупами 2А, 2В і з групою №3, але статистично 

значуща відмінність при порівнянні була відсутня (р >0,05).  

У період спостереження 6 і 12 місяців після лікування у всіх групах 

середні бали вираженості носової обструкції були мінімальними, при їх 

порівнянні між собою статистично значущої відмінності не було (р >0,05). 

Отже, на підставі отриманих даних і проведеного статистичного аналізу, 

в ранньому післяопераційному періоді була тенденція до більш швидкого 

відновлення функції носового дихання у хворих, де спрямованість хірургічного 

втручання була точнішою, а доступ до слізного мішка – більш щадним, що 

забезпечувалось отриманими КТ-даними при проведенні КТ СВШ з 

контрастуванням за розробленою методикою. У віддаленому 

післяопераційному періоді у пацієнтів з провідником у СВШ  темпи 

відновлення носового дихання були достовірно повільнішими, а імплантат мав 

негативний вплив на відновлення цієї функції. Тільки з 3-го місяця 

спостереження після операції носове дихання ставало співставним у пацієнтів 

усіх груп і статистично значущої відмінності не було (р >0,05). 
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Вираженість сльозотечі та сльозостояння оцінювали при тестуванні 

згідно зі шкалою P.L.Munk (1990). Швидкість відновлення сльозовідведення 

після хырургычного втручання, а також його ступінь і стабільність мають 

велике значення для пацієнта і для якості його життя.  

До і після хірургічного лікування всі пацієнти по-різному скаржились на 

сльозотечу. При оцінюванні вираженості епіфори пацієнтів просили самостійно 

визначити інтенсивність прояву цього симптому згідно зі шкалою Munk від 0 

до 5-ти балів, де 0 балів – сльозотеча відсутня, а 5 балів – наявність постійної 

сльозотечі. Отримані дані в зазначені терміни спостереження співставляли й 

аналізували. 

Дані про ступінь вираженості сльозотечі пацієнтів з ХД  згідно з 

тестуванням за вищевказаною шкалою Munk до хірургічного втручання, на 1-у, 

7-у і 14-у добу, через 1, 3, 6 та 12 місяців наведені на рисунку 5.1.  

 

Рис. 5.1. Вираженість сльозотечі у пацієнтів з хронічним дакріоциститом 

до хірургічного втручання, в ранньому та віддаленому післяопераційних 

періодах згідно з тестуванням за шкалою Munk, середній бал (оцінка 

статистично значущої відмінності між групами за критерієм χ2, p<0,05; оцінка 

статистично значущої відмінності при повторних вимірах у групах за критерієм 

Фрідмана, p<0,05). 
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Як видно з діаграми на рисунку 5.1, до лікування середній бал 

вираженості сльозотечі за шкалою Munk у пацієнтів усіх груп був достатньо 

високим і складав більше 3,4 бали, при статистичному аналізі значущої 

відмінності між групами не було (p>0,05), розподілення між групами було 

рівномірним. 

В ранньому післяопераційному періоді відмічалася позитивна динаміка 

у кожній групі вже з першої доби після операції зі статистично значущою 

різницею у порівнянні з показниками в кожній групі до лікування (p<0,05). В 

подальші строки спостереження (7-а і 14-а доба) також простежується 

зменшення середнього балу вираженості сльозотечі у хворих усіх груп. 

Кращі результати за скаргою вираженості сльозотечі були зафіксовані у 

підгрупах 1А і 1В, де вже на 1-у добу після операції середній бал склав менше 

1,5, а на 7-у і 14-у добу простежувалась тенденція до його зменшення (менше 

1,1 і 0,9 відповідно). При порівнянні підгруп 1А і 1В у всьому ранньому 

післяопераційному періоді статистично значущої відмінності не було (p>0,05). 

У свою чергу, у пацієнтів підгруп 2А, 2В і групи №3 на 1-у добу після операції 

показник середнього балу також зменшувався, але він був значно вище в 

порівнянні з пацієнтами обох підгруп досліджуваної групи зі статистично 

значущою різницею (p<0,05). Також достовірно кращі результати у підгрупах 

1А і 1В були на протязі подальшого раннього післяопераційного періоду 

(p<0,05), окрім відмінності підгрупи 1В від підгрупи 2А в терміні 

спостереження 2 тижні, де різниця була статистично не значущою (p>0,05). В 

контрольній клінічній групі середній бал був найвищим на протязі всього 

раннього післяопераційного періоду спостереження, але при порівнянні з 

підгрупами 2А і 2В без статистично значущої різниці (p>0,05). 

Отже, на підставі отриманих даних про вираженість сльозотечі за 

шкалою P.L.Munk і проведеного статистичного аналізу, в ранньому 

післяопераційному періоді у пацієнтів досліджуваної групи темпи відновлення 

сльозовідведення після хірургічного втручання значно вище вже на першу добу 

після операції, а симптом вираженості сльозотечі достовірно менший у всіх 
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термінах спостереження раннього післяопераційного періоду (p<0,05). У той же 

час, у пацієнтів підгруп 2А, 2В і групи №3 вираженість сльозотечі була 

достовірно вищою (p<0,05). Очевидно, це пов’язано з присутністю провідника у 

просвіті загального слізного канальця і дакріориностоми. Імплантат дещо 

заповнював просвіт сльозовідвідних шляхів і, таким чином, утруднював відтік 

сльози. Крім того, він, як чужорідне тіло у кон’юнктивальній порожнині, міг 

здійснювати подразнювальну дію для гіперпродукції сльози. 

Слід наголосити, що в контрольній клінічній групі на всіх етапах 

спостереження раннього післяопераційного періоду вираженість сльозотечі 

була найвищою, а порівняно з групами 2А і 2В статистично значущих 

відмінностей не було (p>0,05). Але просліджується явна тенденція того, що в 

ранньому післяопераційному періоді, крім провідника у СВШ, при пасажі 

сльози утворюють перешкоди і негативно впливають набряклі переміщені 

клапті слизової оболонки латеральної стінки порожнини носа і слізного мішка. 

У віддаленому післяопераційному періоді позитивна тенденція зниження 

вираженості епіфори продовжувалася у всіх групах, але з меншими темпами. У 

термін спостереження 1 місяць після хірургічного втручання, середній бал був 

вище у підгрупах 2А, 2В і групі №3, нижче у підгрупах 1А і 1В (різниця між 

ними статистично значуща, p<0,05). Варто відзначити, що в підгрупах 2А, 2В і 

групі №3 у терміні спостереження 1 місяць середній бал вираженості сльозотечі 

практично не змінювався порівнюючи з попереднім терміном 2 тижні. І тільки 

у терміні спостереження 3 місяці, тобто після видалення імплантата із СВШ, 

середній бал у цих підгрупах 2А, 2В і групі №3 стрімко почав знижуватися 

(рис. 5.1), а через покращення результатів показники середнього балу 

вирівнювалися серед усіх груп і при порівнянні статистично значущої 

відмінності не було (p>0,05).  

У подальші періоди спостереження (6 та 12 місяців після операції) 

показники середнього балу також були рівні серед усіх груп, і при 

статистичному аналізі значущої відмінності між групами не було (p>0,05).  
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Разом з тим, у групі №3 у пізньому післяопераційному періоді в строки 

спостереження 3, 6, та 12 місяців показники були найвищими, але через 

невелику вибірку пацієнтів досягнути статистичної значущості у відмінностях з 

іншими групами не вдалося (p>0,05). 

Отже, на підставі отриманих даних про вираженість сльозотечі за 

шкалою P.L.Munk і проведеного статистичного аналізу, у віддаленому 

післяопераційному періоді зберігалися достовірно кращі результати у хворих, 

яким відновлювали сльозовідведення за запропонованою методикою ЕЕДЦРС 

(p<0,05). Із цього виходить, що імплантат у СВШ і переміщені клапті 

продовжували негативно впливати на відновлення сльозовідведення у 

віддаленому післяопераційному періоді. І тільки з 3-го місяця після 

хірургічного втручання, тобто після видалення провідника з СВШ пацієнтів 

групи порівняння і контрольної групи, середнє значення вираженості сльозотечі 

у підгрупах 2А, 2В і групи №3 покращувалось, а цей показник вирівнювався 

серед всіх груп (p>0,05) [104]. 

Якість життя пацієнтів з ХД на різних етапах лікування визначали за 

допомогою опитувальника SNOT-20. Якість життя, як відомо, є відносно 

суб’єктивним поняттям, тому що це особисте відчуття пацієнтом стану свого 

здоров’я, відчуття різних чинників життя, що оточують його. Тим не менше, 

оцінювання якості життя і покращення її рівня є важливою медичною задачею 

при лікуванні пацієнтів з різними нозологіями. На якість життя, як відомо, 

впливає багато чинників, зокрема – стійка сльозотеча та різні назальні 

симптоми. Опитувальник SNOT-20 є стандартизованою та загальноприйнятою 

шкалою для оцінювання якості життя пацієнтів з назальними скаргами. 

Тестування згідно з цим опитуванням дозволяє оцінити фізіологічні проблеми, 

функціональні обмеження й емоційні наслідки перенесених операцій, а також 

ступінь вираженості назальних симптомів. 

Поєднане застосування опитувальника SNOT-20 з опитуванням на 

вираженість сльозотечі Munk в одному дослідженні у хворих з ХД дозволяє 

оцінити ступінь соціальної дезадаптації хворого, вираженість сльозотечі та 
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назальних симптомів до і після відновлення сльозовідведення шляхом 

ендоназальної ендоскопічної операції. Тобто синхронне застосування цих двох 

опитувань дозволяє детальніше оцінити якість життя пацієнта у часовому 

аспекті. 

Усі пацієнти проходили анкетування за опитувальником SNOT-20 до 

хірургічного втручання, на 10-у добу, а також через 1, 3, 6 і 12 місяців після 

операції. Анкета складалась із 20 пунктів: перші 10 питань характеризували 

назальні скарги, а наступні 10 – загальні скарги. Інтенсивність ознаки хворі 

повинні були оцінити від 0 балів (якщо така скарга їх не непокоїть) і до 5 балів 

(якщо скарга вкрай виражена і значно порушує якість життя). Пацієнт 

відповідав на такі назальні питання: потреба висякатись, наявність чихання, 

нежить, кашель, постназальне затікання, густі виділення з носа, відчуття 

закладеності у вухах, запаморочення, біль у вусі, біль або тиск в ділянці 

обличчя. Серед загальних питань цього опитувальника хворі відповідали на 

такі: труднощі з засинанням, пробудження вночі, недостатній нічний сон, 

пробудження втомленим, підвищена втомлюваність, зниження працездатності, 

зниження уваги, розчарування/неспокій/роздратованість, зниження настрою і 

тривожність. 

Для більшої зручності аналізу та співставлення отриманих результатів, 

ми окремо фіксували назальні й загальні скарги пацієнтів. Згідно з даними 

проведеного анкетування за SNOT-20, кількість балів у всіх протестованих 

пацієнтів до хірургічного лікування коливалась від 15 до 60. 

Дані анкетування пацієнтів з ХД згідно з тестуванням за SNOT-20 до 

хірургічного втручання та в післяопераційному періоді (10-й доба, 1-й, 3-й, 6-й і 

12-й місяці) приведені в таблиці 5.3 (місцеві назальні скарги) та в таблиці 5.4 

(загальні скарги). 

 

 

 

 



134 

 

 

Таблиця 5.3 

Середній бал згідно з місцевими назальними скаргами опитувальника 

SNOT-20 у клінічних групах в різні періоди спостереження 

Термін 
спостереження 

1A 1B 2A 2B 3  
n=28 n=17 n=21 n=15 n=28 

До лікування 14,6±9,1 14,5±8,1 14,5±7,8 14±8,4 14±7,5  
10 доба 19,6±10,3 20±9,8 21±9,6 21,3±9,8 21,7±9,8  
1 місяць 13,6±7,2 14±7,5 15±7,6 15,7±7,8 16,1±7,7  
3 місяця 5,6±1,8 5,9±1,8 6,8±3 7±2,9 7,1±2,6  
6 місяців 4,3±1,1#† 4,3±1,1† 5±1,6 5,1±1,1‡ 5,5±1,5‡& p = 0,010076a 
12 місяців 4,0±0,9† 4,1±1,1† 4,4±1 4,5±0,8 5,0±1,2‡& p = 0,016540a 

Примітка:  ‡ – статистично значуща відмінність від групи 1A; 
& – статистично значуща відмінність від групи 1B; 
* – статистично значуща відмінність від групи 2A; 
# – статистично значуща відмінність від групи 2B; 
† – статистично значуща відмінність від групи 3; 
a – рівень значущості міжгрупового порівняння, критерій Краскела-Воліса. 

 

Таблиця 5.4 

Середній бал згідно з загальними скаргами опитувальника SNOT-20 у 

клінічних групах в різні періоди спостереження 

Термін 
спостереження 

1A 1B 2A 2B 3  
n=28 n=17 n=21 n=15 n=28 

До лікування 25,1±4,9 25,23±6,6 25,1±5,3 25,3±6,4 25,3±5,7  
10 доба 16,4±2,9*#† 16,5±4,5† 18,9±4,4‡ 19,0±6,2‡ 20,2±5,3‡& p = 0,019734a 
1 місяць 10,1±3,1*#† 10,2±4,0*#† 18,0±4,4‡& 18,3±6,0‡& 19,1±5,4‡& p < 0,000001a 
3 місяця 9,1±2,3*#† 9,2±2,8*#† 11,1±2,0‡&† 11,4±2,8‡&† 15,3±3,6‡&*# p < 0,000001a 
6 місяців 8,0±1,7*#† 8,2±2,3*† 9,6±1,3‡&† 9,3±1,9‡† 13,3±2,6‡&*# p < 0,000001a 
12 місяців 7,9±1,6 8,0±2,0 8,4±1,3 8,4±1,8 8,9±2,0  

Примітка:  ‡ – статистично значуща відмінність від групи 1A; 
& – статистично значуща відмінність від групи 1B; 
* – статистично значуща відмінність від групи 2A; 
# – статистично значуща відмінність від групи 2B; 
† – статистично значуща відмінність від групи 3; 
a – рівень значущості міжгрупового порівняння, критерій Краскела-Воліса. 

 

Як видно із приведених даних у таблицях 5.3 і 5.4, до хірургічного 

втручання відмінностей між групами за загальними і назальними скаргами не 

спостерігалось (р >0,05). Слід відзначити, що загальні скарги були виражені 
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більше назальних скарг, що говорить про істотний вплив основного 

захворювання на якість життя пацієнтів.  

На 10-у добу після хірургічного втручання різко підвищувався рівень 

назальних скарг у пацієнтів усіх груп і, відповідно, їх вплив на якість життя 

хворих, у той же час загальні скарги у всіх групах незначно зменшувались. 

У термін спостереження 1 місяць після хірургічного втручання 

відзначався значний темп зниження рівня загальних і назальних скарг в 

порівнянні з 10-ю добою після операції. Через 3 місяці регресія усіх скарг 

продовжувалась, а на якість життя пацієнтів у дещо більшій ступені впливали 

загальні скарги, ніж назальні, але з меншою інтенсивністю, ніж на 10 добу і 

через 1 місяць після операції. Через 6 і 12 місяців після хірургічного втручання 

спостерігалась поступова позитивна динаміка та поліпшення якості життя 

пацієнтів усіх груп.  

У таблиці 5.5 приведені дані середнього балу згідно з сумарними 

(назальні + загальні) скаргами опитувальника SNOT-20 у клінічних групах до 

оперативного втручання, в ранньому та віддаленому післяопераційних 

періодах. 

Як видно з вищенаведених даних у таблицях 5.3, 5.4 та 5.5, на 10-у добу 

після хірургічного втручання значуща відмінність у показниках середнього 

балу спостерігалась тільки серед загальних скарг (р=0,0197), де достовірно 

кращі показники були у підгрупі 1А у порівнянні з підгрупами 2А, 2В та 

групою №3 (p <0,05). У свою чергу, результати у підгрупах 1А і 1В були досить 

близькими і значущої різниці між ними не було (р> 0,05). Серед назальних і 

сумарних скарг на 10-у добу після операції статистично значущих відмінностей 

між групами не було (р >0,05). Слід наголосити, що у цей період спостереження 

у хворих групи № 3 середній бал був найвищим (як за назальними, так і за 

загальними скаргами), але статистично значуща відмінність була лише за 

загальними скаргами від підгруп 1А і 1В (р <0,05). 
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Таблиця 5.5 

Середній бал згідно з сумарними (назальні та загальні) скаргами 

опитувальника SNOT-20 у клінічних групах у різні періоди спостереження 

Термін 
спостереження 

1A 1B 2A 2B 3  

n=28 n=17 n=21 n=15 n=28 
 До лікування 39,8±12 39,7±13,6 39,6±12,6 39,3±14,2 39,3±12,6  

10 доба 36±12,1 36,5±13,3 40±13 40,3±14,9 41,9±14,3  

1 місяць 23,7±9,3*#† 24,2±10,8*#† 33,1±11,1‡& 34±12,9‡& 35,2±12,5‡& p = 0,000883a 

3 місяця 14,6±3,8*#† 15,1±4,2*† 18±4,4†&‡ 18,4±5,1†‡ 22,4±5,7*#&‡ p = 0,000006a 

6 місяців 12,4±2,5*#† 12,5±3*† 14,6±2,3†&‡ 14,5±2,7†‡ 18,8±3,8‡&*# p < 0,000001a 

12 місяців 11,9±2,3† 12,1±2,8† 12,8±1,9 12,9±2,4 13,9±2,9‡& p = 0,045273a 

Примітка:  ‡ – статистично значуща відмінність від групи 1A; 
& – статистично значуща відмінність від групи 1B; 
* – статистично значуща відмінність від групи 2A; 
# – статистично значуща відмінність від групи 2B; 
† – статистично значуща відмінність від групи 3; 
a – рівень значущості міжгрупового порівняння, критерій Краскела-Воліса. 

 

Отже, на підставі отриманих даних згідно з опитувальником SNOT-20 і 

проведеного статистичного аналізу, можна зробити заключення, що наявність 

провідника у СВШ і порожнині носа достовірно мала негативний вплив (за 

загальними скаргами) на якість життя пацієнтів в ранньому післяопераційному 

періоді. У свою чергу, у пацієнтів, де була точніша спрямованість хірургічного 

втручання та здійснювався більш ощадний доступ до слізного мішка 

спостерігалися дещо кращі показники якості життя, але при статистичному 

аналізі достовірної відмінності не виявлено (р> 0,05). 

У терміні спостереження 1 місяць після операції швидші темпи 

зниження симптомів відзначено у підгрупах 1А і 1В порівняно з підгрупами 2А, 

2В і групою №3, але тільки за загальними і сумарними скаргами відмінність 

між середнім балом пацієнтів цих груп була статистично значущою (р<0,05). 

При порівнянні показників в підгрупах 1А з 1В, та 2А з 2В дещо кращими 
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результати були у підгрупах А за усіма скаргами, але без статистично значущої 

відмінності (р> 0,05). 

Через 3 місяці після операції регресія всіх симптомів продовжувалась 

(як загальних, так і назальних) у всіх клінічних групах і, відповідно, 

поліпшувалась якість життя пацієнтів. Причому більш швидкі темпи 

зменшення загальних скарг, як видно з даних таблиці 5.4, порівняно з періодом 

спостереження 1 місяць, відзначені у підгрупах 2А і 2В. Імовірно, це пов’язано 

з вже відсутнім провідником у СВШ в цьому терміні спостереження та з 

припиненням негативного його впливу як чужорідного тіла на самопочуття 

хворих. У той же час, швидкість регресії скарг у пацієнтів контрольної 

клінічної групи була дещо меншою, ніж підгруп 2А і 2В, а середній бал у цій 

групі був найвищим і статистично значуще відрізнявся від підгруп 1А, 1В, 2А і 

2В за загальними і сумарними скаргами (р<0,05). Імовірно, це пов’язано з тим, 

що в цьому терміні спостереження 3 місяці у деяких пацієнтів контрольної 

клінічної групи погіршувалась функція сльозовідведення і спостерігався 

рецидив захворювання, що впливало на самопочуття хворих (за рахунок 

загальних скарг). Разом із тим, відмінність в цей термін спостереження в 

середньому балі підгруп 1А і 1В з підгрупами 2А і 2В була статистично 

значущою лише за загальними скаргами (р<0,05), що може свідчити про 

наслідки негативного впливу провідника в СВШ у цих пацієнтів і погіршення 

функцію сльозовідведення на якість життя хворих. 

Через 6 місяців після хірургічного втручання якість життя пацієнтів усіх 

груп також поліпшувалась, а скарги (як загальні, так і назальні) зменшувались. 

Відмінність у показниках середнього балу серед пацієнтів усіх груп  

вирівнювалась, але при статистичному аналізі в цьому періоді спостереження 

достовірно кращими показники сумарних скарг (табл. 5.5) були в підгрупах 1А 

і 1В в порівнянні з підгрупами 2А і 2В (р< 0,05), а в контрольній клінічній групі 

в цьому періоді спостереження результати (сумарні скарги) були найгіршими зі 

статистично значущою різницею від інших груп  (р< 0,05). Імовірно, це було 

пов’язано з погіршенням функції сльозовідведення та виникненням рецидиву 
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захворювання у деяких пацієнтів у цей період спостереження. Разом із тим, при 

порівнянні показників за загальними скаргами достовірно кращими результати 

були в підгрупах 1А і 1В в порівнянні з групою №3 (р< 0,05), а за назальними 

скаргами – статистично значуща відмінність між підгрупою 1А і групою №3 

(р< 0,05). 

Через 12 місяців після операції показники середнього балу у пацієнтів 

усіх груп зменшувались і вирівнювались, різниця між ними була невеликою, 

але статистично значуща відмінність за назальними та сумарними скаргами 

була лише у пацієнтів підгруп 1А і 1В у порівнянні з хворими групи №3 (р< 

0,05). За загальними скаргами статистично значущої відмінності щодо 

середнього балу між групами не спостерігалось (р>0,05). 

Отже, на підставі отриманих даних згідно з опитувальником SNOT-20 і 

динаміки змін середнього балу у віддаленому післяопераційному періоді, а 

також проведеного статистичного аналізу, можна зробити заключення про 

достовірно краще і швидке поліпшення якості життя пацієнтів після ЕЕДЦРС за 

розробленою методикою і без установлення у СВШ провідника. У цих хворих, 

на відміну від пацієнтів групи порівняння, якість життя у віддаленому 

післяопераційному періоді була достовірно кращою до пів року спостереження 

включно (p<0,05), а при порівнянні з хворими контрольної групи – на протязі 

всього пізнього післяопераційного періоду (p<0,05). У термінах спостереження 

3 і 6 місяців вираженість скарг за опитувальником SNOT-20 у пацієнтів 

контрольної клінічної групи була значно вищою зі статистично значущою 

відмінністю від хворих групи порівняння і досліджуваної групи, що пов’язано з 

погіршенням функції сльозовідведення і виникненням рецидиву захворювання. 

Тільки після 6-го місяця спостерігалось значне наближення якості життя 

пацієнтів контрольної групи до рівня пацієнтів інших груп, при цьому 

відмінність з хворими досліджуваної групи була статистично значущою 

(p<0,05). Не виявлено статистично значущої відмінності між показниками 

якості життя хворих, де застосовувалась запропонована методика КТ СВШ, і 

пацієнтами, яким у передопераційному періоді виконували КТ СВШ за 
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традиційним алгоритмом (p>0,05). Але простежується явна тенденція того, що 

застосування розробленої КТ СВШ позитивно впливає на показники якості 

життя хворих в групі порівняння і в досліджуваній групі. 

Таким чином, виконання ЕЕДЦРС за розробленою методикою та без 

установлення у СВШ імплантату, а також дотримання спрямованості 

хірургічного втручання і виконання щадного доступу до слізного мішка 

сприяли кращій якості життя і швидким темпам її відновлення у пацієнтів 

досліджуваної клінічної групи протягом усього періоду спостереження, про що 

свідчить достовірно менша кількість балів (загальних – в ранньому 

післяопераційному періоді, назальних і загальних – у віддаленому) згідно з 

опитувальником SNOT-20. У свою чергу, якість життя пацієнтів контрольної 

клінічної групи протягом усього спостереження була гіршою, що вказує на 

негативний вплив відмінних ознак загальноприйнятого способу ЕЕДЦРС.  

 

5.2 Аналіз об’єктивних показників 

Результат лікування (остаточну ефективність лікування) оцінювали 

через 1 рік після хірургічного втручання за критерієм 

одужання/поліпшення/рецидив, де до позитивного результату лікування 

відносили одужання і поліпшення, а до негативного – рецидив. Висновок про 

варіант остаточної ефективності лікування робили на підставі оцінювання 

таких об’єктивних даних: ступеня візуалізації сформованої дакріориностоми, 

значень функції сльозовідведення та результатів при промиванні СВШ. 

Серед проміжних об’єктивних результатів лікування оцінювали такі: 

швидкість відновлення і нормалізацію функції сльозовідведення після 

перенесеної операції, швидкість відновлення слизової оболонки в ділянці 

дакріориностоми і в середньому носовому ході, швидкість регресії симптомів 

операційної травми, відсутність чи наявність грануляцій, рубців і синехій у зоні 

дакріориностоми та в середньому носовому ході, наявність у зоні 

дакріориностоми застійних слизових виділень (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Схема оцінювання ефективності хірургічного лікування. 

 

Проміжний результат лікування оцінювали на 3-у, 7-у, 10-у і 14-у добу, 

через 1, 3, 6 і 12 місяців після хірургічного втручання. В ці етапи 

спостереження визначали стан слизової оболонки в ділянці дакріориностоми і в 

середньому носовому ходу при ендоскопічному дослідженні порожнини носа, 

яку проводили всім пацієнтам в указані терміни післяопераційного періода. 

При цьому керувались критеріями, вказаними у модифікованій шкалі Lund and 
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Kennedy (1997) для оцінювання стану слизової оболонки порожнини носа після 

проведених ендоназальних втручань (Розділ 2, Матеріали і методи). 

В указані терміни раннього післяопераційного періоду визначали 

наявність набряку слизової оболонки в середньому носовому ході та навколо 

дакріориностоми, наявність слизових виділень, кірок, наявність грануляцій (або 

тенденцію до їх утворення) в ділянці дакріориностоми і в середньому носовому 

ході. У пацієнтів контрольної клінічної групи визначали стан переміщених 

клаптів у зоні дакріориностоми (їх набряк, атрофічні та некротичні зміни тощо). 

Спостереження пацієнтів у віддаленому післяопераційному періоді ми 

проводили через 1, 3, 6 і 12 місяців після хірургічного втручання. У ці терміни 

оцінювали стан слизової оболонки ділянки дакріориностоми і в середньому 

носовому ході: наявність виділень та їх характер, ступінь утворення кірок, 

наявність синехій і рубців, ступінь візуалізації дакріориностоми, досліджували 

функцію сльозовідведення, оцінювали результати при промиванні 

сльозовідвідних шляхів. 

Ступінь набряклості середнього носового ходу і зони дакріориностоми у  

пацієнтів усіх груп у ранньому післяопераційному періоді приведена на рис. 

5.3. 
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Рис. 5.3. Ступінь набряклості середнього носового ходу і зони 

дакріориностоми у пацієнтів усіх груп в ранньому післяопераційному періоді за 

шкалою Lund and Kennedy (оцінка статистично значущої відмінності між 

групами за критерієм χ2, p <0,05). 

 

Як показано на комбінованій діаграмі рисунку 5.3, ступінь набряклості 

зони дакріориностоми і середнього носового ходу була найменшою у підгрупі 

1А вже з 3-ї доби і в кожному наступному терміні спостереження раннього 

післяопераційного періоду, а темпи відновлення слизової оболонки в цій 

підгрупі були найшвидшими. При проведенні статистичного аналізу 

відмінність у ступені набряклості слизової оболонки пацієнтів підгрупи 1А 

була статистично значуща при порівнянні між усіма іншими групами на всіх 

термінах раннього післяопераційного періоду (p<0,05). При попарному 

порівнянні даного показника у пацієнтів підгруп 1А і 1В кращими показники 

були у групі 1А у всьому ранньому післяопераційному періоді, але без 

статистично значущої різниці (p>0,05). Також достовірної відмінності не було 
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при співставленні ступеня набряклості слизової оболонки у підгрупах 2А і 2В 

(p>0,05), незважаючи на більш кращі результати у пацієнтів підгрупи 2А.  

Порівнюючи динаміку відновлення слизової оболонки за показником 

набряклості в обох підгрупах групи порівняння і досліджуваної групи, кращими 

результати були в досліджуваній групі, але статистично значущої різниці не 

було (p>0,05). Лише на 3-ю добу і через 2 тижні у пацієнтів підгрупи 1А 

результати відновлення даного показника були достовірно кращими в 

порівнянні з підгрупою 2В (p<0,05). 

У той же час, у контрольній клінічній групі ступінь набряклості слизової 

оболонки досягала найбільших значень у всіх строках спостереження раннього 

післяопераційного періоду, а темпи регресії цього симптому були найменшими. 

При попарному порівнянні результатів у групі №3 статистично значуща 

різниця була з обома підгрупами досліджуваної групи у всіх термінах раннього 

післяопераційного періоду (p<0,05), а проводячи аналіз з групою порівняння, 

достовірна відмінність була лише на 3-ю і 7-у добу з підгрупою 2А (p<0,05). 

Ґрунтуючись на отриманих даних проведеного аналізу, можна зробити 

заключення, що в ранньому післяопераційному періоді слизова оболонка 

порожнини носа за показником набряклості швидше відновлюється після 

розробленої ЕЕДЦРС, де вже з 3-ї доби отримані достовірно кращі результати в 

порівнянні з контрольною групою (p<0,05). У хворих, яким в СВШ 

встановлювали провідник, у строку спостереження 3-я і 14-а доба після 

операції відмічені достовірно гірші результати в порівнянні з пацієнтами, яким 

ПВХ-провідник не встановлювався (p<0,05). В підгрупах пацієнтів, де в 

передопераційному періоді КТ СВШ проводили за розробленою методикою, 

отримані кращі результати, але статистично значущої відмінності від підгруп В 

досягнути не вдалося (p>0,05). У хворих після загальноприйнятої ЕЕДЦРС 

результати були найгіршими зі статистично значущою різницею від пацієнтів 

досліджуваної групи у всьому ранньому післяопераційному періоді, а також з 

підгрупою 2А на 3-ю і 7-у добу (p<0,05). Із цього виходить, що розроблений 

спосіб ЕЕДЦРС має достовірно більші переваги перед загальноприйнятою 
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методикою вже у ранньому післяопераційному періоді, наявність імплантата у 

сльозовідвідних шляхах негативно впливає на швидкість відновлення слизової 

оболонки зони дакріориностоми та середнього носового ходу; застосування 

розробленої КТ СВШ, яка забезпечує спрямованість хірургічного втручання і 

щадний доступ до слізного мішка, позитивно впливає на відновлення слизової 

оболонки. 

Ступінь набряклості середнього носового ходу і зони дакріориностоми у 

пацієнтів усіх груп у віддаленому післяопераційному періоді приведена на 

рисунку 5.4. 

 

Рис. 5.4. Ступінь набряклості середнього носового ходу і зони 

дакріориностоми у пацієнтів усіх груп у віддаленому післяопераційному 

періоді за шкалою Lund and Kennedy (оцінка статистично значущої відмінності 

між групами за критерієм χ2, p <0,05). 
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Як видно із приведеної комбінованої діаграми на рисунку 5.4, у період 

спостереження з 1-го місяця і до 1 року після хірургічного втручання у всіх 

групах відмічалася позитивна динаміка, показники вирівнювались і 

знаходилась на мінімальному рівні. 

Через 1 і 3 місяці після операції кращі результати спостерігались в 

підгрупах 1А і 1В зі статистично значущою відмінністю від контрольної групи 

(p<0,05), а при порівнянні з підгрупами 2А і 2В статистично значущої різниці 

не було (p>0,05). У пацієнтів підгруп 2А, 2В і групи №3 у термін 

спостереження 1 місяць після хірургічного втручання показник ступеня 

набряклості слизової оболонки знаходився на відносно високому рівні, і тільки 

з 3-го місяця, тобто після видалення провідника із СВШ, відзначались значні 

темпи регресії цього симптому, і в подальші терміни спостереження (6 і 12 

місяців) показники ступеня набряклості слизової оболонки вирівнювались 

серед усіх груп і статистично значущої відмінності між усіма групами не було 

(p>0,05).  

Слід зазначити, що в термін спостереження 1 місяць після операції 

достовірно менша ступінь набряклості слизової оболонки ділянки 

дакріориностомі і середнього носового ходу відзначена у підгрупі 1А в 

порівнянні з підгрупою 2В (p<0,05). 

У свою чергу, при порівнянні результатів підгрупи 1А з 1В, а також 

підгрупи 2А з 2В, достовірної відмінності не спостерігалось у всьому 

віддаленому післяопераційному періоді (p>0,05), але кращі результати були 

відзначені у підгрупах А, як і в ранньому післяопераційному періоді. 

Отже, на підставі отриманих даних і їх аналізу, можна зробити 

заключення про достовірно більшу ефективність запропонованого способу 

ЕЕДЦРС в порівнянні з традиційною методикою у віддаленому 

післяопераційному періоді (p <0,05), про продовження негативного впливу 

імплантату в сльозовідвідних шляхах у терміні спостереження 1 місяць і 

поліпшення стану слизової оболонки зони дакріориностоми та середнього 

носового ходу після його видалення. Після 3-го місяця спостереження слизова 
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оболонка всіх груп відновлювалась за показником набряклості, результати 

середнього балу у всіх групах вирівнювалися і досягали мінімальних значень. 

Стан слизової оболонки і динаміку її відновлення після хірургічного 

втручання оцінювали в тому числі і за наявністю кірок у післяопераційній 

ділянці. В різні періоди спостереження раннього та віддаленого 

післяопераційних періодів наявність кірок в ділянці дакріориностоми було 

різного ступіню вираженості.  

Ступінь утворення кірок в зоні дакріориностоми і в середньому 

носовому ході у пацієнтів усіх груп в ранньому та віддаленому 

післяопераційних періодах приведена в таблиці 5.6. 

 

Таблиця 5.6 

Ступінь утворення кірок в ділянці дакріориностоми і в середньому 
носовому ході в ранньому та віддаленому післяопераційних періодах за 

шкалою Lund and Kennedy 
Термін 

спостереження 

Група 

1A 1B 2A 2B 3 

3 доба* 1,35±0,55 1,76±0,66 1,76±0,7 2±0,65 2,39±0,73 

7 доба * 0,78±0,95 1,47±0,8 1,57±0,81 1,8±0,86 2,07±0,76 

10 доба * 0,5±0,794 0,88±0,85 1±0,83 1,26±0,79 1,39±0,91 

14 доба 0,28±0,6 0,52±0,71 0,61±0,74 0,733±0,799 1,14±0,93 

1 місяць* 0,10±0,31 0,29±0,47 0,42±0,50 0,53±0,64 0,89±0,73 

3 місяця 0,03±0,18 0,05±0,24 0,19±0,40 0,26±0,45 0,39±0,62 

6 місяців 0±0 0±0 0,09±0,30 0,13±0,35 0,17±0,3 

12 місяців 0±0 0±0 0,04±0,21 0,06±0,25 0,10±0,31 

Примітка: * – відмінність між групами статистично значуща, критерій χ2, p <0,05 

Як видно з приведених даних у таблиці 5.6, на 3-ю добу після 

хірургічного втручання наявність кірок в ділянці дакріориностоми і в 

середньому носовому ході були у всіх пацієнтів, причому менша їх ступінь і, 

відповідно, стан слизової оболонки достовірно кращим був у підгрупі 1А в 

порівнянні з підгрупою 2В та групою №3 (p <0,05). Найгірші показники були 
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зафіксовані в контрольній клінічній групі, статистично значуща відмінність 

була з обома підгрупами досліджуваної групи та з підгрупою 2А (p <0,05), а з 

підгрупою 2В достовірної різниці не було (p >0,05). При порівнянні даного 

показника у пацієнтів підгрупи 1А з 1В, а також підгрупи 2А з 2В,  кращими 

результати були у підгрупах А  на 3-ю добу і у всьому ранньому 

післяопераційному періоді, але без статистично значущої різниці (p>0,05).  

На 7-у добу після хірургічного втручання тенденція відновлення 

слизової оболонки, відзначена на 3-ю добу спостереження, у всіх групах 

продовжувалась. Кращі показники були зафіксовані у пацієнтів підгрупи 1А, 

дещо гірші – у хворих підгруп 1В і 2А, а найбільша вираженість симптому 

наявності кірок в ділянці дакріориностоми і середньому носовому ході була у 

підгрупі 2В і групі №3. Але при проведенні статистичного аналізу відмінність 

була статистично значущою лише при попарному порівнянні показників 

підгрупи 1А з підгрупами 2А, 2В та групою №3 (p <0,05). 

На 10-у добу, як видно з даних таблиці 5.6, зберігається динаміка 

поліпшення стану слизової оболонки у пацієнтів усіх груп. Кращі показники 

відзначені також у підгрупі 1А, але статистично значуща відмінність 

спостерігалась лише при порівнянні з хворими підгрупи 2В і групи №3 (p 

<0,05). 

У терміні спостереження 2 тижні після операції відзначено продовження 

регресії симптому наявності кірок у всіх групах. Найменша ступінь була у 

пацієнтів підгрупи 1А, найбільша – у контрольній групі, але статистично 

значущої відмінності при порівнянні не виявлено (p >0,05). 

Отже, на підставі проведеного аналізу можна зробити заключення, що 

при загальноприйнятій методиці виконання ЕЕДЦРС стан слизової оболонки 

післяопераційної ділянки на 3-ю добу щодо показника наявності кірок був 

достовірно гірше. У той же час, у підгрупі 1А спостерігалась достовірно 

найменша ступінь наявності кірок і, відповідно, висока швидкість відновлення 

слизової оболонки вже з 3-ї доби після хірургічного втручання (p <0,05). Разом 
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з тим, простежується негативний вплив провідника у СВШ на відновлення 

слизової оболонки за показником наявності кірок з достовірною відмінністю на 

7-у добу спостереження (p <0,05). Отримані КТ-дані при виконанні КТ СВШ за 

запропонованою методикою забезпечували спрямованість хірургічного 

втручання і щадний доступ до слізного мішка, що сприяло швидшому 

відновленню слизової оболонки за показником наявності кірок в ранньому 

післяопераційному періоді. 

У віддаленому післяопераційному періоді стан слизової оболонки за 

наявністю кірок продовжував поліпшуватися у пацієнтів усіх груп. Через 1 

місяць після хірургічного втручання зберігалася тенденція, відзначена у термін 

спостереження 2 тижні: найменша ступінь утворення кірок була у пацієнтів 

підгрупи 1А, найбільша – у контрольній групі, а при порівнянні відмінність 

була статистично значущої (p <0,05). Також відносно високі показники цього 

симптому були зафіксовані в обох підгрупах групи порівняння, але без 

статистично значущої різниці від інших груп (p >0,05). 

У термін спостереження 3 місяці після операції практично у всіх 

пацієнтів підгруп 1А і 1В відзначений мінімальний рівень утворення кірок і 

практично повне відновлення слизової оболонки, а в терміні 6 і 12 місяців в цих 

підгрупах пацієнтів з наявністю кірок у післяопераційній ділянці не 

спостерігалось.  

Розглядаючи підгрупи 2А, 2В і групу №3 у терміні спостереження 3 

місяці після операції, слід зазначити, що приблизно вдвічі зменшилась ступінь 

наявності кірок у післяопераційній зоні, в порівнянні з терміном 1 місяць після 

хірургічного втручання, тобто після вилучення з СВШ імплантата. Але при 

статистичному аналізі відмінностей між усіма групами через 3 місяці після 

операції не було (p> 0,05). 

Через 6 місяців і 1 рік після операції позитивна динаміка в підгрупах 2А, 

2В та групі №3 також простежувалась. Як видно з даних таблиці 5.6, гірші 
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значення в ці терміни спостереження були у групі №3, однак статистично 

значущої відмінності не виявлено (p> 0,05). 

Отже, виходячи з проаналізованих даних щодо наявності кірок у 

післяопераційній ділянці і темпів регресії цього симптому, можна зробити 

заключення, що швидше слизова оболонка ділянки дакріориностоми і 

середнього носового ходу у віддаленому післяопераційному періоді 

відновлюється у пацієнтів після перенесеної розробленої ЕЕДЦРС; 

продовжувалася тенденція негативного впливу провідника у СВШ на 

відновлення слизової оболонки в терміні 1 місяць після операції; застосування 

запропонованої КТ СВШ і використання отриманих КТ-даних під час операції 

сприяло кращим результатам стану слизової оболонки у віддаленому 

післяопераційному періоді. 

Слизові виділення в зоні дакріориностоми і в середньому носовому ході 

спостерігались у пацієнтів усіх клінічних груп. Це було пов’язано з 

ушкодженням слизової оболонки порожнини носа під час хірургічного 

втручання. Також значну роль у продукції слизу грала застосована передня 

тампонада порожнини носа, а у групі порівняння і контрольній групі також і 

встановлений імплантат. Останній, як чужорідне тіло сльозовідвідних шляхів і 

порожнини носа, спричиняв подразнювальну дію і провокував запальні зміни, 

тим самим стимулюючи продукцію слизу і, можливо, сльози. 

Також стан слизової оболонки зони дакріориностоми і середнього 

носового ходу оцінювали за наявністю слизових виділень (рис. 5.5). 
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Рис. 5.5. Пацієнти зі слизовими виділеннями в ділянці дакріориностоми і 

в середньому носовому ході в ранньому післяопераційному періоді. 

 

Як видно із приведених даних на рисунку 5.5, на 3-ю добу після 

хірургічного втручання розподіл пацієнтів за наявністю слизових виділень 

серед усіх груп був рівномірним, статистично значущої відмінності між 

групами не було (p>0,05). На 7-у добу достовірно більше таких пацієнтів 

спостерігались у підгрупі 2В і у 3-й групі (p<0,05), а значно кращі результати 

відзначені у підгрупі 1А, де більше ніж у 2/3 хворих були відсутні слизові 

виділення в ділянці дакріориностоми та середньому носовому ході, відмінність 

від інших груп була статистично значущою (p <0,05). 

Через 2 тижні після операції відсоткова кількість пацієнтів зі слизовими 

виділеннями значно знижувалась у всіх групах, кращі результати 

спостерігались у підгрупі 1А, але статистично значуща відмінність була лише 

при порівнянні з показниками обстежених 3-ї групи (p<0,05). 

Також слід відзначити, що при порівнянні даного показника у пацієнтів 

підгрупи 1А з 1В, а також підгрупи 2А з 2В на 7-у і 14-у добу після 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

3 доби 7 діб 14 діб

%

Групи

1A

1B

2A

2B

3



151 

 

 

хірургічного втручання  кращими результати були у підгрупах А зі статистично 

значущою відмінністю на 7-у добу (p<0,05) і без достовірної різниці на 14-у 

добу після операції (p>0,05). 

Отже, на підставі проведеного статистичного аналізу, відновлення 

слизової оболонки в ділянці дакріориностоми і середнього носового ходу за 

показником слизових виділень достовірно кращі у хворих досліджуваної групи 

були вже з 7-ї доби спостереження. Певну роль в утворенні слизу у групі 

порівняння і контрольній групі мав встановлений ПВХ-провідник. Останній, як 

чужорідне тіло СВШ і порожнини носа, провокував запальні зміни, тим самим 

стимулюючи продукцію слизу та, можливо, сльози. При застосуванні 

розробленої КТ СВШ, яка забезпечує спрямованість хірургічного втручання і 

щадний доступ до слізного мішка, а також меншу операційну травму 

оточуючим тканинам, спостерігається достовірно швидке відновлення слизової 

оболонки за показником слизових виділень вже на 7-у добу після операції. 

 

У таблиці 5.7 наведені щодо пацієнтів зі слизовими виділеннями у 

ділянці дакріориностоми і в середньому носовому ході всіх груп у віддаленому  

післяопераційному періоді. 

  

Таблиця 5.7 

Пацієнти з наявністю слизових виділень в ділянці дакріориностоми і в 

середньому носовому ході у віддаленому  післяопераційному періоді 

Термін 
спостереження 

1A 1B 2A 2B 3 
n=28 n=17 n=21 n=15 n=28 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 місяць 1 3,6 2 11,8 3 14,3 4 26,7 8 28,6 
3 місяця 0 0 1 5,9 1 4,8 2 13,3 5 17,9 
6 місяців 1 3,6 1 5,9 1 4,8 1 6,7 4 14,3 
12 місяців 0 0 0 0 0 0 1 6,7 3 10,7 
 

Як видно з приведених даних у таблиці 5.7, у термін спостереження 1 

місяць після хірургічного втручання у підгрупах 1А, 1В і 2А була невелика 
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кількість пацієнтів зі слизовими виділеннями в ділянці дакріориностоми і 

середньому носовому ході, а через 1 рік після операції у цих групах у жодного 

пацієнта слизових виділень не спостерігалось. У свою чергу, у підгрупі 2В і 

групи №3 через 1 місяць після операції ще відзначався відносно великий 

відсоток пацієнтів з таким симптомом, але відмінності між групами 

статистично значущою не було (p >0,05).  

Протягом усього подальшого віддаленого післяопераційного періоду у 

групі №3 відзначена більша кількість хворих зі слизовими виділеннями, проте 

статистично значущої відмінності ні з якою підгрупою досягти не вдалося (p> 

0,05). Але прослідковується явна тенденція того, що у пацієнтів після 

традиційної ЕЕДЦРС у віддаленому післяопераційному періоді гірший стан 

слизової оболонки за показником слизових виділень. Також варто відзначити, 

що застійні слизові виділення у зоні дакріориностоми спостерігались у значно 

більшої кількості пацієнтів саме контрольної клінічної групи. Очевидно, це 

було пов’язано з тим, що при проведенні ЕЕДЦРС на етапі розтину слізного 

мішка не контролювалось його розсікання до дна (максимально донизу) для 

виключення утворення порога (карману) на шляху пасажу сльози. 

Наявність грануляцій навколо дакріориностоми є «фактором ризику» 

для подальшого розростання рубців, звуження і навіть заростання 

дакріориностоми, і, відповідно, погіршення функції сльозовідведення, 

виникнення стійкої епіфори та рецидиву захворювання.  

Утворення грануляцій відзначено у пацієнтів усіх клінічних груп. 

Наявність грануляцій у ділянці дакріориностоми у пацієнтів усіх груп у 

післяопераційному періоді приведено на рисунку 5.6. 
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Рис. 5.6. Пацієнти з наявністю грануляцій навколо дакріориностоми. 

 

Як видно із приведених даних на діаграмі рисунка 5.6, на 14-у добу 

кількість пацієнтів з грануляціями у зоні дакріориностоми було відносно багато 

в усіх групах, більший відсоток пацієнтів відзначений у підгрупі 2В, а 

найменший був у контрольній клінічній групі. Очевидно, це пов’язано з 

меншою за площею оголеною раневою кістковою поверхнею, яку прикривали 

переміщені пластичні клапті при загальноприйнятій ЕЕДЦРС. Але при 

статистичному аналізі статистичної значущості між усіма групами не було (p 

>0,05). Разом з тим, у термін спостереження 1 місяць після операції у групі №3 

відсоткова кількість пацієнтів зростає, тоді як в інших групах вона знижується. 

Більша кількість пацієнтів у цей період спостереження з наявністю грануляцій 

відзначалась у підгрупах 2А, 2В і групі №3, тобто у тих пацієнтів, де у СВШ 

знаходився провідник, і він, імовірно, стимулював утворення грануляційної 

тканини навколо дакріориностоми, але при порівнянні статистично значущої 

різниці між групами не було (p>0,05). 

У контрольній групі додатково слідкували і оцінювали стан 

переміщених клаптів слизової оболонки, які брали участь у формуванні 

дакріориностоми. Отримані дані приведені на рисунку 5.7. 
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Рис. 5.7. Стан переміщених слизових клаптів, що беруть участь у 

формуванні дакріориностоми, у пацієнтів контрольної групи в ранньому 

післяопераційному періоді та через 1 місяць після операції. 

 

Як видно із приведених даних на діаграмі рисунку 5.7, на 3-ї добу після 

хірургічного втручання у переміщених слизових клаптях всіх пацієнтів 

контрольної групи були катаральні зміни, які поступово зменшувалися на 14-у 

добу спостереження. Незмінені клапті починали спостерігатися вже на 7-у добу 

після операції, і до 10-ї доби нормальний стан клаптів покращується, а потім 

після 14-ї доби відбувається зменшення частки хворих з незміненими клаптями. 

У свою чергу, вже з 10-ї доби спостереження відзначося наявність атрофічних і 

некротичних змін у пластичних клаптях із тенденцією збільшення цих 

відмінностей від 14-ї доби до 1 місяця. 

Як видно з динаміки стану пластичних клаптів у пацієнтів контрольної 

клінічної групи, уже в термін 1 місяць у 13 (46,4 %) хворих зафіксовані 

патологічні зміни в ділянці дакріориностоми – некроз і атрофічні зміни 

переміщених клаптів. Ця обставина, у свою чергу, негативно впливала на 

ефективність лікування. 
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Варто відзначити, що при ендоскопічному дослідженні порожнини носа 

значну увагу приділяли огляду й оцінюванню ступеня візуалізації 

дакріориностоми. На рисунках 5.8, 5.9, 5.10 і 5.11 показані ендофото 

сформованих дакріориностом у різні строки раннього та віддаленого  

післяопераційних періодів. 

 
Рис. 5.8. Пацієнтка М. із підгрупи 1А, два тижні після операції: 

сформована дакріориностома добре візуалізується, відзначається пасаж сльози з 

бульбашкою повітря як доказ збереженої функції сльозовідведення при 

морганні. 

 

Рис. 5.9. Пацієнтка П. із підгрупи 1В, 1 місяць після хірургічного 

втручання: сформована дакріориностома добре візуалізується, відзначається 

помірна кількість грануляцій навколо дакріориностоми. 
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Рис. 5.10. Пацієнтка Ф. із підгрупи 1А, 3 місяці після операції: 

сформована дакріориностома добре візуалізується, нею у незначній кількості 

відтікає сльоза. 

 

 

Рис. 5.11. Пацієнт П. із підгрупи 2А, 1 рік після операції: сформована 

дакріориностома дещо зниженої візуалізації, біля її устя бульбашки повітря. 
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Отже, ступінь візуалізації дакріориностоми оцінювали при 

ендоскопічному огляді порожнини носа, керуючись наступними критеріями: 

«добре візуалізується», «візуалізація знижена» та «немає чіткої візуалізації». 

Слід зазначити, що в усьому ранньому післяопераційному періоді 

спостереження в усіх пацієнтів дакріориностома мала добру візуалізацію. 

Результати ступеню візуалізації дакріориностоми у віддаленому 

післяопераційному періоді у пацієнтів усіх клінічних груп наведено на рисунку 

5.12. 
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Рис. 5.12. Ступінь візуалізації дакріориностоми у віддаленому 

післяопераційному періоді: а – 1 місяць, б – 3 місяці, в – 6 місяців, г – 12 

місяців. 
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У віддаленому післяопераційному періоді візуалізація дакріориностоми у 

пацієнтів усіх груп дещо погіршувалася, в терміні спостереження 1 місяць після 

хірургічного втручання в усіх групах з’являлися хворі зі зниженою 

візуалізацією (рис. 5.12, а). Кращі результати в цей термін спостереження були 

у підгрупі 1А, гірші – у групі №3, але без статистичної значущості через малу 

вибірку пацієнтів (p>0,05). У той же час, у контрольній клінічній групі 

відзначений відносно високий відсоток пацієнтів зі зниженою візуалізацією 

дакріориностоми. У жодного пацієнта в період спостереження 1 місяць не 

спостерігалось утрудненої візуалізації післяопераційного співустя, що 

співпадало з відсутністю рецидивів захворювання в усіх групах. 

У термін спостереження 3 місяці після хірургічного втручання тенденція 

погіршення візуалізації продовжувалася у всіх клінічних групах (рис. 5.12, б). У 

групі №3 в цей термін спостереження відзначено більший відсоток хворих зі 

зниженою візуалізацією порівняно з іншими групами, але без статистично 

значущої відмінності (p>0,05).  Разом із тим, у групі № 3 в одного пацієнта (3,6 

%) співустя не візуалізувалось, що співпадало з виникненням рецидиву 

дакріоциститу. 

Ступінь візуалізації дакріориностоми через 6 місяців після хірургічного 

втручання приведена на рисунку 5.12 (в). В підгрупах 1В, 2А і 2В у цей термін 

спостереження з’являлись хворі, в яких візуалізація післяопераційного співустя 

була відсутньою, а в контрольній групі відбувався приріст таких пацієнтів на 2 

(7,1 %). Кращі показники відзначені у підгрупі 1А, найгірші результати були 

зафіксовані у групі №3, але без статистичної значущості (p>0,05). 

Через 1 рік після хірургічного втручання (рис. 5.12, г) найкраща 

візуалізація дакріориностоми була у пацієнтів підгрупи 1А, а більша відсоткова 

кількість пацієнтів, у яких дакріориностома чітко не візуалізувалась, була у 

групі №3, але через малу вибірку пацієнтів досягнути статистичної значущості 

у відмінностях між групами не вдалося (p>0,05). Однак спостерігалася явна 

тенденція того, що у підгрупі 1А показник візуалізації був кращим, ніж в інших 

групах. 
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Отже, максимальні темпи погіршення візуалізації дакріориностоми, в 

тому числі й відсутність візуалізації, спостерігались з 3-го по 6-й місяці після 

хірургічного втручання. Значна більшість рецидивів захворювання виникала 

саме в цей період: у двох пацієнтів із контрольної клінічної групи і по одному 

хворому із підгруп 1В, 2А і 2В. 

Наявність рубцевих змін та синехій у ділянці дакріориностоми та в 

середньому носовому ході у пацієнтів усіх груп у віддаленому 

післяопераційному періоді показана на рисунку 5.13. 

 

Рис. 5.13. Наявність рубцевих змін та синехій у ділянці дакріориностоми 

і в середньому носовому ході у віддаленому післяопераційному періоді. 

 

Як показано на діаграмі рисунку 5.13, синехії та рубцеві зміни у 

віддаленому післяопераційному періоді спостерігались у пацієнтів усіх груп. У 

терміні спостереження 1 місяць після операції пацієнтів з рубцевими змінами та 

синехіями було відносно небагато у кожній групі і статистично значущої 

різниці між усіма групами не було (p>0,05). З 3-го місяця після хірургічного 

втручання в підгрупах 1В, 2В та групи №3 спостерігається значне збільшення 

хворих з наявністю даного симптому, а в подальші терміни (6 та 12 місяців) 

показники в цих групах стабілізуються. В строки спостереження 3, 6 та 12 

місяців кращі результати за наявністю рубцевих змін та синехій у ділянці 
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дакріориностоми і в середньому носовому були у пацієнтів підгрупи 1А, гірші – 

у підгрупі 2В, а найгірші – у хворих групи №3, але статистично значущої 

відмінності між групами в жодному періоді спостереження досягти не вдалося 

через малу вибірку пацієнтів (p>0,05). Але з 3-го місяця після операції 

спостерігається явна тенденція того, що відмінності у КТ-діагностиці та 

проведеному хірургічному втручання пацієнтів підгрупи 1А позитивно 

впливали на покращення результатів лікування у віддаленому 

післяопераційному періоді за показником наявності рубцевих змін та синехій. 

Крім візуальних змін слизової оболонки, проміжні результати лікування 

також оцінювали за функціональними показниками: темпами відновлення та 

нормалізації сльозовідведення після перенесеної ЕЕДЦРС у різних 

модифікаціях. Для цього визначали функцію сльозовідведення (вдосконалена 

слізноносова кольорова проба Веста з ендоскопічним контролем) та оцінювали 

результати при промиванні СВШ у різні терміни спостереження. 

У ранньому післяопераційному періоді функцію сльозовідведення 

оцінювали після попередньої щадної санації порожнини носа і ділянки  

дакріориностоми на 3-ю, 7-у та 14 добу після хірургічного втручання. 

Результати функції сльозовідведення при морганні у пацієнтів усіх груп 

в ранньому післяопераційному періоді приведені на рисунку 5.14. 

 

Рис. 5.14. Результати функції сльозовідведення при морганні на 3-ю, 7-у 

добу та через 2 тижні після хірургічного втручання. 
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Слід відзначити, що до лікування у всіх пацієнтів функція 

сльозовідведення була негативною, а в ранньому післяопераційному періоді 

дана функція відновлена в кожного пацієнта. 

Як видно з приведених даних на комбінованій діаграмі рисунку 5.14, 

функція сльозовідведення в жодного пацієнта негативних значень не мала у 

всьому ранньому післяопераційному періоді, у всіх хворих спостерігались лише 

позитивні і уповільнені її значення. Разом з тим, кращі результати були у 

підгрупах 1А і 1В вже з 3-ї доби після операції, а в подальшому ранньому 

післяопераційному періоді показники даної функції в цих групах ще більше 

покращувалися і при порівнянні з іншими групами відмінність була 

статистично значущою в кожному періоді спостереження (p <0,05). Найгірші 

значення функції сльозовідведення зафіксовано у контрольній клінічній групі зі 

статистично значущою відмінністю від інших груп (p<0,05). При порівнянні 

значень даної функції підгрупи 1А і 1В та підгрупи 2А і 2В, кращими 

результати були у підгрупах 1А і 2А на протязі всього раннього 

післяопераційного періоду, але без статистично значущої різниці (p>0,05). 

Отже, при застосуванні розробленої методики ЕЕДЦРС відмічаються 

достовірно кращі результати відновлення функції сльозовідведення вже з 3-ї 

доби спостереження після хірургічного втручання (p<0,05). Гірші результати 

відновлення даної функції у групі порівняння і в контрольній групі у всьому 

ранньому післяопераційному періоді  пов’язані, очевидно, з наявністю 

провідника у просвіті загального слізного канальця і дакріориностоми. 

Імплантат дещо заповнював просвіт СВШ і, таким чином, був здатний 

утруднювати відтік сльози. Крім того, він, як чужорідне тіло у 

кон’юнктивальній порожнині, міг викликати гіперпродукцію сльози. У свою 

чергу, в контрольній клінічній групі спостерігались найгірші результати скоріш 

за все в зв’язку з тим, що в зоні дакріориностоми могли перешкоджати відтоку 

сльози окрім ПВХ-провідника, ще і набряклі переміщені клапті слизової 

оболонки латеральної стінки порожнини носа і медіальної стінки слізного 

мішка. Не виявлено статистично значущої різниці у всьому ранньому 

післяопераційному періоді між хворими, де в передопераційному періоді 
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застосовувалась запропонована і загальноприйнята КТ СВШ, але 

спостерігалася явна тенденція того, що спрямованість хірургічного втручання і 

щадний доступ до слізного мішка, які забезпечуються імплементацією 

отриманих КТ-даних при виконанні розробленої КТ СВШ, покращують 

результати лікування за показником відновлення функції сльозовідведення. 

Результати функції сльозовідведення при морганні у пацієнтів усіх груп 

у віддаленому післяопераційному періоді наведено у таблиці 5.8. 

 

Таблиця 5.8 

Функція сльозовідведення в віддаленому післяопераційному періоді 
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Термін спостереження 

1 міс.* 3 міс. 6 міс. 12 міс. 

П
оз

ит
ив

на
 

У
по

ві
ль

не
на

 

П
оз

ит
ив

на
 

У
по

ві
ль

не
на

 

Н
ег

ат
ив

на
 

П
оз

ит
ив

на
 

У
по

ві
ль

не
на

 

Н
ег

ат
ив

на
 

П
оз

ит
ив

на
 

У
по

ві
ль

не
на

 

Н
ег

ат
ив

на
 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1A 25 89,3 3 10,7 24 85,7 4 14,3 0 0 23 82,1 5 17,9 0 0 23 82,1 5 17,9 0 0 

1B 15 88,2 2 11,8 13 76,5 4 23,5 0 0 12 70,6 4 23,5 1 5,9 12 70,6 4 23,5 1 5,9 

2A 16 76,2 5 23,8 17 81,0 4 19,0 0 0 17 81,0 3 14,3 1 4,7 16 76,2 4 19,0 1 4,8 

2B 9 60,0 6 40,0 10 66,7 5 33,3 0 0 10 66,7 4 26,7 1 6,6 10 66,7 4 26,7 1 6,6 

3 17 60,7 11 39,3 17 60,7 10 35,7 1 3,6 16 57,1 9 32,1 3 10,8 15 53,6 9 32,1 4 14,3 
 

Примітка: * – відмінність між групами статистично значуща, p = 0,0486, критерій χ2 

 

Як видно із приведених даних у таблиці 5.8, через 1 місяць після операції 

відсоткова кількість пацієнтів із позитивними значеннями функції 

сльозовідведення при морганні була високою у всіх групах, кращі значення 

спостерігалися в підгрупах 1А і 1В на відміну від підгруп 2А, 2В та групи №3 

(різниця статистично значуща, p<0,05). Очевидно, гірші показники функції 

сльозовідведення у підгрупах 2А, 2В і групі №3 були пов’язані з наявністю у 

просвіті сльозовідвідних шляхів провідника, який знижував функцію 

сльозовідведення. Разом з тим, у жодного пацієнта в цей період спостереження 
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не виявлено негативних значень даної функції, що співпадало з відсутністю 

рецидивів захворювання у всіх клінічних групах. 

Через 3 місяці після хірургічного втручання функція сльозовідведення 

дещо погіршувалася у всіх клінічних групах, а при порівнянні з попереднім 

періодом спостереження 1 місяць відзначався більший відсоток пацієнтів з 

уповільненими значеннями даної функції. Кращі результати були відзначені у 

підгрупах 1А і 1В гірші – у групі №3, але через невелику вибірку пацієнтів 

статистично значущої відмінності у цьому періоді спостереження не досягнуто 

(p>0,05).  Разом з тим, у групі № 3 в одного пацієнта (3,6 %) показник функції 

сльозовідведення був негативним, що співпадало з виникненням рецидиву 

дакріоциститу. 

Як видно з приведених даних у таблиці 5.8, через 6 місяців після 

хірургічного втручання темпи погіршення функції сльозовідведення 

продовжувалися у всіх клінічних групах. У підгрупах 1В, 2А і 2В у цей термін 

спостереження з’являлись по одному хворому, у яких значення функції 

сльозовідведення було негативним, а в контрольній групі спостерігався приріст 

таких пацієнтів на 7,2 %. Як і в попередньому періоді спостереження, кількість 

таких випадків співпадала з кількістю рецидивів захворювання. Кращі 

результати відзначені у підгрупі 1А, найгірші – у групі №3, але без статистично 

значущої відмінності (p>0,05). 

Через 12 місяців після операції, як видно з приведених даних у таблиці 

5.8, функціональні показники сльозовідведення у підгрупах 1А, 1В і 2В, в 

порівнянні з терміном спостереження 6 місяців, стабілізувались, а у підгрупі 2А 

і групі №3 дещо погіршились. Кращі результати зберігалися у пацієнтів 

підгрупи 1А, а гірші – у групи №3, але через малу вибірку пацієнтів досягнути 

статистичної значущості у відмінностях між групами не вдалося (p>0,05). У 

контрольній групі негативне значення цієї функції зросло на 3,6%, що 

співпадало виникненням рецидиву захворювання. 

Отже, на підставі отриманих даних і їх аналізу, віддалений 

післяопераційний період супроводжувався погіршенням функції 

сльозовідведення у всіх клінічних групах. У хворих після перенесеної 
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запропонованої ЕЕДЦРС достовірно краща функції сльозовідведення 

спостерігалася через 1 місяць після операції (p<0,05), а в подальші терміни 

відзначено кращі її результати, але без статистично значущої відмінності в 

порівнянні з пацієнтами, яким СВШ відновлювали виконанням традиційної 

ЕЕДЦРС (p>0,05). Слід наголосити, що максимальні темпи погіршення функції 

сльозовідведення, у тому числі її негативні значення, спостерігались з 3-го по 6-

й місяці після операції. У цей же період зростала кількість пацієнтів зі 

зниженою функцією сльозовідведення (так звана «група ризику»), а також 

значна більшість рецидивів захворювання виникала саме в цей період: у двох 

пацієнтів із контрольної клінічної групи і по одному хворому із підгруп 1В, 2А і 

2В. 

На рисунку 5.15 представлені середні значення функції 

сльозовідведення (середня тривалість пасажу сльози через СВШ) протягом 

всього післяопераційного періоду. 

 

Рис. 5.15. Функція сльозовідведення (середня тривалість пасажу сльози) 

у всіх групах на протязі всього післяопераційного періоду. 

Як показано на рисунку 5.15, достовірно кращою функція 

сльозовідведення за своїм середнім значенням спостерігалась в досліджуваній 
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групі в порівнянні з контрольною групою на протязі всього раннього 

післяопераційного періоду, а також через 1 місяць після оперативного 

втручання (p<0,05); в подальші терміни (3, 6 і 12 місяців) статистично значуща 

відмінність була лише між підгрупою 1А і контрольною групою (p<0,05). При 

порівнянні середніх значень даної функції досліджуваної групи з групою 

порівняння кращі результати в усьому ранньому післяопераційному періоді, а 

також через 1 місяць після операції  відзначені у пацієнтів досліджуваної групи, 

але не у всіх цих періодах відмінність була статистично значущою. При 

порівнянні середніх значень даної функції підгрупи 1А з 1В та підгруп 2А з 2В, 

кращими результати були у підгрупах 1А і 2А на протязі всього раннього та 

віддаленого післяопераційних періодів, але без статистично значущої 

відмінності досягти не вдалося (p>0,05). 

Отже, розроблена методика ЕЕДЦРС достовірно краще відновлює 

сльозовідведення в порівнянні з загальноприйнятою методикою, що 

підтверджується достовірно кращими результатами середніх значень функції 

сльозовідведення на протязі всього раннього післяопераційного періоду і через 

1 місяць після хірургічного втручання. Знаходження провідника в СВШ 

негативно впливає на швидке відновлення сльозовідведення, а застосування 

розробленої КТ СВШ сприяє покращенню результатів проведеного лікування. 

В ранньому  післяопераційному періоді промивання сльозовідвідних 

шляхів проводили пацієнтам підгруп 1А і 1В, а хворим підгруп 2А, 2В і групи 

№3 рекомендували інстиляцію розчинів антисептиків  на весь період 

перебування провідника у СВШ. Слід відзначити, що в усіх пацієнтів підгруп 

1А і 1В у всьому ранньому післяопераційному періоді результати при 

промиванні СВШ були добрими: у всіх випадках рідина з порожнини носа 

витікала легко. 

У віддаленому післяопераційному періоді промивання СВШ проводили 

всім пацієнтам у всіх клінічних групах, результати оцінювали через 3, 6 і 12 

місяців після хірургічного втручання. 
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Результати при промиванні СВШ у пацієнтів усіх груп до хірургічного 

втручання і у віддаленому післяопераційному періоді приведені у таблиці 5.9. 

 

Таблиця 5.9 

Результати при промиванні сльозовідвідних шляхів до хірургічного втручання 

та через 3, 6 і 12 місяців після операції 

Зн
ач

ен
ня

 т
ес

ту
 

До  
лікування 

3 місяця 6 місяців 12 місяців 

Не витікає 

Рідин
а 

витік
ає 

легко 

Тонка 
цівка або 
краплина

ми 

Не 
витік

ає 

Рідин
а 

витік
ає 

легко 

Тонка 
цівка або 
краплина

ми 

Не 
витік

ає 

Рідин
а 

витік
ає 

легко 

Тонка 
цівка або 
краплина

ми 

Не 
витік

ає 

1A 
абс. 28 24 4 0 23 5 0 23 5 0 

% 100,0 85,7 14,3 0,0 82,1 17,9 0,0 82,1 17,9 0,0 

1B 
абс. 17 13 4 0 12 4 1 12 4 1 

% 100,0 76,5 23,5 0,0 70,6 23,5 5,9 70,6 23,5 5,9 

2A 
абс. 21 16 5 0 16 4 1 16 4 1 

% 100,0 76,2 23,8 0,0 76,2 19,0 4,8 76,2 19,0 4,8 

2B абс. 15 9 3 0 9 5 1 9 5 1 

% 100,0 60,0 40,0 0,0 60,0 33,3 6,7 60,0 33,3 6,7 

3 
абс. 28 16 11 1 16 9 3 14 10 4 

% 100,0 57,1 39,3 3,6 57,1 32,2 10,7 50,0 35,7 14,3 

 

Як видно із приведених даних у таблиці 5.9, у всіх пацієнтів до операції 

при промиванні СВШ рідина у порожнину носа не потрапляла, а витікала зі 

слізних точок, що підтверджувало повну непрохідність СВШ до хірургічного 

втручання. 

Так, через 3 місяці після операції негативний результат (промивна 

рідина не витікала з порожнини носа) був зафіксований тільки у контрольній 

клінічній групі, що співпадало з виникненням рецидиву захворювання в даній 

групі. В інших групах результат був лише позитивним. Разом з тим, кращі 
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значення даного тесту зафіксовані у підгрупі 1А, гірші – у підгрупі 2В і групі 

№3, проте статично значущої різниці між групами досягнуто не було (p>0,05). 

У терміні спостереження 6 місяців після хірургічного втручання за 

показниками промивання СВШ також відзначалася негативна динаміка у всіх 

клінічних групах у порівнянні з попереднім періодом спостереження. У 

підгрупах 1В, 2А і 2В у цей строк спостереження з’являлися пацієнти, у яких 

при промиванні СВШ рідина не потрапляла в порожнину носа, а в контрольній 

групі спостерігався приріст таких хворих на 7,8%. Як і в попередньому періоді 

спостереження, кількість цих випадків співпадала з кількістю рецидивів 

захворювання, кращі показники цього тесту були у підгрупі 1А, а гірші – у 

підгрупі 2В і групі №3, але без статистичної значущості (p>0,05). 

Через 1 рік після хірургічного втручання негативна динаміка 

спостерігалась лише в контрольній клінічній групі порівняно з попереднім 

терміном спостереження 6 місяців, а в підгрупах 1А, 1В, 2А і 2В функціональні 

показники при промиванні СВШ стабілізувались. Кількість пацієнтів, у яких 

така функція в цей термін спостережень була негативною, співпадала з 

кількістю рецидивів захворювання відповідно в даних групах. Як і в попередніх 

строках 3 та 6 місяців після операції, статистичної значущості між групами не 

було через невелику вибірку пацієнтів  (p>0,05).  

Отже, у віддаленому післяопераційному періоді (3, 6 і 12 місяців) при 

промиванні СВШ отримано практично ідентичні результати, як і при 

дослідженні функції сльозовідведення в відповідні строки спостереження. Слід 

відзначити, що максимальні темпи зниження показників даного тестування 

також спостерігались з 3-го по 6-й місяць. Значна більшість рецидивів 

захворювання виникала саме в цей період: у двох пацієнтів із контрольної 

клінічної групи і по одному хворому з підгруп 1В, 2А і 2В. 

Місцеві ускладнення з боку очного яблука у післяопераційному періоді 

спостерігались у хворих підгруп 2А, 2В і у групі №3. Так, у 4 (3,7%) пацієнтів 

виникли виражені явища кон’юнктивіту на фоні перебування у СВШ імпланта 

протягом 1,5 місяця. По одному пацієнту були з підгруп 2А і 2В, один – групи 

№3 (табл. 5.10). Запальні явища у всіх випадках були куповані призначенням 
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фіксованої комбінації дексаметазону, неоміцину сульфату та поліміксину В 

сульфату  у вигляді очних  крапель 4 рази на день протягом 7-10 днів. У 

пацієнтів досліджуваної клінічної групи таких ускладнень не спостерігалося. 

У трьох (2,8%) пацієнтів було відзначено випадіння або зміщення 

імплантату в терміні спостереження від 2-х тижнів до 1 місяця його носіння: 2-є 

хворих з групи №3 і 1 пацієнт з підгрупи 2В (табл. 5.10). У всіх випадках ПВХ-

провідник був переустановлений у СВШ з ендоскопічним контролем ділянки 

дакріориностоми. 

У двох (1,8 %) хворих з підгрупи 2А і групи №3 через тривале перебування 

у СВШ провідника в ділянці нижнього слізного канальця утворились 

грануляції. Це потребувало додаткового офтальмологічного втручання щодо їх 

видалення. 

Епіфора у період носіння імплантату відзначена у 12 (11,0 %) пацієнтів: 6 – 

з групи №3, по 3 хворих з підгруп 2А і 2В. Сльозотеча у цієї категорії пацієнтів 

зберігалась до моменту видалення провідників і складала від 2 до 4 балів за 

шкалою P.L.Munk. Це, очевидно, було пов’язано з тим, що ПВХ-провідник, 

установлений у нижньому слізному канальці, перешкоджав відтоку сльози, а 

верхня слізна точка і верхній слізний каналець у належному обсязі не могли 

компенсувати функцію сльозовідведення. Крім того, імплантат дещо 

заповнював просвіт загального слізного канальця і дакріориностоми і, таким 

чином, міг утруднювати відтік сльози. Також він, як чужорідне тіло у СВШ і 

порожнини носа, міг стимулювати гіперпродукцію сльози. У свою чергу, в 

контрольній клінічній групі могли перешкоджати відтоку сльози окрім ПВХ-

провідника, ще і набряклі переміщені клапті слизової оболонки латеральної 

стінки порожнини носа і медіальної стінки слізного мішка. 

 У двох (1,8 %) хворих з підгрупи 2В і групи №3 виникла ектопія нижньої 

слізної точки. Це ускладнення було пов’язано з тривалим її перебуванням у 

зміщеному провідником донизу положенні. Такі пацієнти спостерігались у 

офтальмолога, і за пів року положення слізної точки нормалізовувалось. 

Місцеві ускладнення з боку очного яблука наведені у таблиці 5.10. 
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Таблиця 5.10 

Місцеві ускладнення з боку очного яблука, що спостерігалися в 

післяопераційному періоді у пацієнтів клінічних груп, n=109 

Показник місцевого 
ускладнення 

1A 1B 2A 2B 3 
n=28 n=17 n=21 n=15 n=28 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Виражені явища кон’юнктивіту 0 0 0 0 1 4,8 1 6,7 2 7,1 
Грануляції у ділянці нижнього  
слізного канальця 

- - - - 1 4,8 0 0 1 3,6 

Ектопія нижньої слізної точки - - - - 0 0 1 6,7 1 3,6 
Епіфора у період носіння 
імплантату 

- - - - 3 14,3 3 20 6 21,4 

Випадіння імплантату - - - - 0 0 1 6,7 2 7,1 
Усього     5 23,8 6 40,0 12 42,9 

 

 

Як видно із приведених даних у таблиці 5.10, у пацієнтів підгруп 1А і 

1В, яким проводили ЕЕДЦРС без установлення ПВХ-провідника у СВШ, 

ускладнень не спостерігалось. У той же час, у пацієнтів, яким проводили 

основну операцію з установленням провідника у СВШ, спостерігали практично 

всі варіанти ускладнень. Варто відзначити, що у підгрупі 2А, де в 

передопераційному періоді виконували КТ СВШ за розробленою нами 

методикою, відзначалась найменша кількість офтальмологічних ускладнень – 5 

(23,8%) спостережень.  У той же час, у пацієнтів підгрупи 2В і групи №3 була 

зафіксована більша їх кількість: у 6 (40,0%) і 12 (42,9%) хворих відповідно. 

При розгляданні всіх (сумарних) місцевих ускладнень (набряклість 

нижньої повіки, носові кровотечі та ускладнення з боку очного яблука), серед 

клінічних груп спостерігалась така картина: в контрольній групі вони виникали 

у 19 (67,9 %) пацієнтів, в підгрупі 2В – у 10 (66,7 %),  в підгрупі 2А – у 5 (23,8 

%), в підгрупі 1В – у 4 (23,6 %) хворих, в підгрупі 1А – в жодного пацієнта не 

було зафіксовано місцевих ускладнень. 

Отже, на підставі аналізу даних про ускладнення з боку очного яблука, 

носові кровотечі та набряклість нижньої повіки після хірургічного лікування 

хворих з ХД, можна зробити заключення, що поєднане застосування 
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запропонованих методик КТ СВШ з контрастуванням і ЕЕДЦРС сприяє 

достовірному зменшенню місцевих ускладнень (p<0,05) [203]. 

 

5.3 Оцінка ефективності лікування 

На підставі отриманих даних про вираженість сльозотечі за шкалою 

Munk, ступені візуалізації сформованої дакріориностоми, значення функції 

сльозовідведення і результати при промиванні СВШ була встановлена 

ефективність проведеного лікування пацієнтів із хронічним дакріоциститом 

через 1 рік після хірургічного втручання (рис. 5.16). 

 

Рис. 5.16. Ефективність проведеного лікування у пацієнтів клінічних 

груп через 1 рік після хірургічного втручання. 

 

Як видно із приведених даних на діаграмі рисунку 5.16, у пацієнтів 

досліджуваної групи (№1), яким ендоназальна ендоскопічна 

дакріоцисториностомія була виконана за розробленою методикою, одужання 

спостерігали у 35 (77,8 %) пацієнтів, поліпшення – у 9 (20,0 %) хворих, а рецидив 

захворювання відбувся в 1 (2,2 %) пацієнта. Отже, в цій клінічній групі кількість 

позитивних підсумків лікування отримана у 44 (97,8 %) хворих. 
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У пацієнтів групи порівняння (№2), яким ендоназальна ендоскопічна 

дакріоцисториностомія була виконана за розробленою методикою, але з 

установленням у СВШ імплантата наприкінці операції, одужання спостерігали у 

26 (72,2 %) пацієнтів, поліпшення – у 8 (22,2 %) хворих, а рецидив відбувся у 2 

(5,6 %) пацієнтів. Отже, в цій клінічній групі кількість позитивних підсумків 

лікування досягнута у 34 (94,4 %) хворих. 

У свою чергу, у пацієнтів контрольної клінічної групи (№3), яким 

ендоназальна ендоскопічна дакріоцисториностомія була виконана традиційним 

способом, одужання спостерігали  у 14 (50,0 %) пацієнтів, поліпшення – у 10 (35,7 

%) хворих, а рецидив захворювання виник у 4 (14,3 %) пацієнтів. Отже, в цій 

клінічній групі кількість позитивних підсумків лікування склала 24 (85,7 %) 

випадки. 

Отже, на підставі даних аналізу, кращі показники ефективності лікування 

(позитивні результати) за критерієм одужання / поліпшення / рецидив через 1 рік 

після хірургічного втручання відзначені у групі №1, але статистично достовірної 

відмінності порівняно з 2-ю групою не було (p >0,05), а при порівнянні даних 

показників серед 1-ї і 3-ї груп відмінності були статистично значущими (p=0.0261) 

[202]. 

Варто відзначити, що в досліджуваній групі рецидив захворювання 

відбувався в підгрупі 1В, а у підгрупі 1А спостерігались тільки позитивні підсумки 

лікування. У той же час, у групі порівняння кращі функціональні показники 

сльозовідведення спостерігались у підгрупі 2А. Із цього можна зробити 

заключення, що розроблена методика КТ СВШ з контрастуванням у 

передопераційному обстеженні пацієнтів з ХД має більшу інформативність, 

забезпечує дотримання спрямованості хірургічного втручання та виконання 

щадного доступу до слізного мішка, через що позитивно впливає на перебіг 

післяопераційного періоду та покращує результати лікування на відміну від КТ 

СВШ за традиційним алгоритмом [104]. 

 

Таким чином, застосування розробленої методики хірургічного лікування 

пацієнтів з хронічним дакріоциститом достовірно покращує функціональні 

показники лікування в ранньому післяопераційному періоді: дозволяє знизити 
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вираженість сльозотечі вже на 1-у добу після операції, що дорівнює 1,4±0,7 бали 

за шкалою Munk і у 2 рази достовірно менше в порівнянні з контрольною групою 

(p<0,05); забезпечує достовірно краще відновлення функції сльозовідведення вже 

на 3-ю добу після хірургічного втручання, що дорівнює 2,4±0,8 хвилин і в 2,2 рази 

ефективніше в порівнянні з контрольною групою (p<0,05). Встановлено, що 

розроблений спосіб ЕЕДЦРС достовірно забезпечує швидке відновлення слизової 

оболонки ділянки дакріориностоми: при цьому ступінь набряклості слизової 

оболонки і утворення кірок, а також кількості пацієнтів зі слизовими виділеннями 

в ділянці дакріориностоми в групі дослідження спостерігається більш ніж у 2 рази 

менше, порівняно з пацієнтами контрольної групи (p<0,05). Наявність провідника 

у сльозовідвідних шляхах пацієнтів групи порівняння негативно впливає на 

швидкість відновлення слизової оболонки зони дакріориностоми та середнього 

носового ходу, затримує відновлення функції сльозовідведення в ранньому 

післяопераційному періоді.[237]. 

При порівнянні показників стану слизової оболонки зони дакріориностоми 

та функції сльозовідведення серед підгруп А і В у досліджуваній групі та в групі 

порівняння, кращими результати були в підгрупах А на протязі всього раннього 

післяопераційного періоду, однак без статистично значущої різниці (p>0,05). Але 

прослідковувалась явна тенденція того, що застосування КТ СВШ за розробленою 

методикою та імплементація отриманих КТ-даних сприяло кращому відновленню 

слизової оболонки та функції сльозовідведення в ранньому післяопераційному 

періоді [237]. 

На початку віддаленого післяопераційного періоду (у терміні спостереження 

1 місяць після хірургічного втручання) спостерігається достовірно більша 

ефективність запропонованого способу ЕЕДЦРС за показниками стану слизової 

оболонки зони дакріориностоми та середнього носового ходу і результатами 

функції сльозовідведення в порівнянні з традиційною методикою (p <0,05). Також 

в групі порівняння в цьому терміні спостереження відзначається продовження 

негативного впливу наявності провідника в СВШ і поліпшення стану слизової 

оболонки зони дакріориностоми та функції сльозовідведення після видалення 

імплантату. Через 6 місяців після операції кращі результати спостерігалися в 

досліджуваній групі: чітка візуалізація дакріориностоми була у 85,7 % пацієнтів 
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порівняно з 50,0 % хворих контрольної групи, наявність рубців і синехій в ділянці 

дакріориностоми – у 17,9 % пацієнтів порівняно з 50,0 %, а функція 

сльозовідведення була позитивною у 82,1 % хворих порівняно з 57,1 % пацієнтів 

контрольної групи; але статистично значущої відмінності між групами досягти не 

вдалося (p>0,05) [202].  

Максимальні темпи погіршення візуалізації дакріориностоми та функції 

сльозовідведення спостерігались з 3-го по 6-й місяці після операції, в тому числі і 

відсутня візуалізація та негативна функція сльозовідведення, що співпадало з 

виникненням рецидиву захворювання [202]. Пацієнти зі «зниженою» візуалізацією 

дакріориностоми та з «уповільненою» функцією сльозовідведення складали 

«групу ризику», потребували додаткових заходів і подальшого спостереження. 

Застосування опитування за шкалою P.L.Munk та тестування за 

опитувальником SNOT-20 в одному дослідженні дозволило більш повно оцінити 

якість життя хворих з ХД: виконання ЕЕДЦРС за розробленою методикою та без 

установлення у СВШ імплантату сприяли кращій якості життя і швидким темпам 

її відновлення у пацієнтів досліджуваної клінічної групи протягом усього періоду 

спостереження, про що свідчить достовірно менша кількість балів (загальних – в 

ранньому післяопераційному періоді, назальних і загальних – у віддаленому) 

згідно з опитувальником SNOT-20. 

Встановлено, що ефективність проведеного лікування з використанням 

різних методик ЕЕДЦРС у пацієнтів з ХД є високою і співставна між собою. 

Частка позитивних підсумків лікування при виконанні ендоназальної 

ендоскопічної дакріоцисториностомії за розробленою методикою склала 97,8 % 

(досліджувана група), частка позитивних підсумків у пацієнтів, яким ЕЕДЦРС 

виконана за розробленою методикою з подальшим установленням у СВШ 

провідника, склала 94,4 % (група порівняння). У контрольній клінічній групі, де 

ЕЕДЦРС виконували за загальноприйнятою методикою, позитивні підсумки 

лікування були найнижчими серед порівнюваних груп і складали 85,7 % 

(контрольна група). Відмінність ефективності проведеного лікування 

досліджуваної групи від контрольної групи була статистично значущою (p <0,05), 

а з групою порівняння достовірної різниці не досягнуто (p >0,05) [104]. 
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У той же час, у пацієнтів, яким у післяопераційному періоді у сльозовідвідні 

шляхи встановлювали провідник (підгрупи 2А і 2В, група № 3), були зафіксовані 

місцеві ускладнення з боку очного яблука: епіфора у період носіння імплантату, 

кон’юнктивіт, випадіння та зміщення імплантату, грануляції в ділянці нижнього 

слізного канальця, ектопія нижньої слізної точки. Подібних ускладнень у пацієнтів 

підгруп 1А і 1В не спостерігалося [203]. 

У свою чергу, у пацієнтів підгруп 1В і 2В, яким у передопераційному періоді 

КТ СВШ з контрастуванням виконували за традиційним алгоритмом, а також у 

пацієнтів групи № 3, яким у передопераційному періоді виконували КТ ННП, у 

післяопераційному періоді були зафіксовані набряклість нижньої повіки та носові 

кровотечі після видалення тампонів. У пацієнтів підгруп 1А і 2А, яким у 

передопераційному періоді КТ сльозовідвідних шляхів з контрастуванням 

виконували за розробленою методикою, даних ускладнень не спостерігалося. 

Отже, поєднане застосування запропонованих методик діагностики і хірургічного 

лікування ХД сприяє зменшенню місцевих ускладнень (p <0,05) [203]. 
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АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У нашому дослідженні було проведено комплексне клініко-

інструментальне обстеження пацієнтів з непрохідністю вертикального відділу 

сльозовідвідних шляхів, обумовленою хронічним дакріоциститом. Хворим 

проводили повне оториноларингологічне обстеження, огляд офтальмолога, 

ендоскопічне обстеження порожнини носа, функціональне дослідження 

сльозовідведення, дакріоцистографію, комп’ютерну томографію СВШ і ННП, 

визначали прохідність СВШ. Проводились тестування вираженості сльозотечі 

за шкалою Munk і якості життя за опитувальником SNOT-20. 

Виконано комплексне обстеження,  хірургічне лікування та 

післяопераційне спостереження 109 пацієнтів з непрохідністю сльозовідвідних 

шляхів, обумовленою хронічним дакріоциститом у період з 2004 по 2014 роки, 

які спостерігались на клінічних базах кафедри оториноларингології факультету 

інтернатури і післядипломної освіти Донецького національного медичного 

університету МОЗ України (ЛОР-відділення ДУ «Інститут невідкладної і 

відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України» та ЛОР-відділення ДЗ 

«Дорожня клінічна лікарня ст. Донецьк ДП «Донецька залізниця»). 

Вік пацієнтів коливався від 18 до 78 років. Із них жінок було 78,9 % (86 

осіб), а чоловіків – 21,1 % (23 особи). Критерії включення пацієнтів до 

дослідження: непрохідність вертикального відділу СВШ (слізний мішок, 

носослізний канал), обумовленою ХД, раніше не оперована, вік хворих від 18 

років, згода пацієнта на обстеження і лікування. 

Залежно від того, у якій модифікації проводили ендоназальну 

ендоскопічну дакріоцисториностомію, усі хворі були розподілені на 3 групи. 

Першу групу (досліджувану) склали 45 пацієнтів, яким ЕЕДЦРС проводилась 

за розробленою методикою [57, 72, 237]. Другу групу (порівняння) – 36 хворих, 

яким після виконання розробленої ЕЕДЦРС в зону дакріориностоми 

встановлювали ПВХ-провідник. Третю групу (контрольну) склали 28 пацієнтів, 

яким ЕЕДЦРС виконували за загальноприйнятою методикою: зі збереженням і 

пластичним укладанням викроєних клаптів слизової оболонки латеральної 
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стінки порожнини носа і медіальної стінки слізного мішка та з установленням 

ПВХ-провідника. 

З метою підвищення інформативності КТ-обстеження пацієнтів з ХД 

розроблено спосіб визначення топографо-анатомічних взаємозв’язків слізного 

мішка з оточуючими структурами [54, 103]. Тому для оцінки ефективності 

застосування даної методики та її впливу на інтра- і післяопераційний період 

пацієнти 1-ї і 2-ї груп були розділені на 2 підгрупи. До підгруп 1А і 2А увійшли 

хворі, яким у передопераційному обстеженні КТ СВШ з контрастуванням 

проводили за розробленою методикою. Підгрупи 1В і 2В склали пацієнти, яким 

КТ СВШ виконували за традиційним алгоритмом. У свою чергу, хворим 

контрольної групи у передопераційному обстеженні виконували 

дакріоцистографію, а для уточнення стану внутрішньоносових структур – КТ 

ННП. 

Усі пацієнти скаржились на різного ступеня сльозотечу, у більш ніж 

половини хворих вона мала виражений характер, тобто були 10 і більше 

тривалих епізодів сльозотечі на день (4 і 5 балів за шкалою вираженості 

сльозотечі Munk). У 28,4 % пацієнтів спостерігались дискомфорт і біль у 

медіального кута ока. Крім того, у 69,7% пацієнтів відзначали підвищену 

стомлюваність та загальну слабкість. 

У дослідження входили пацієнти з різними аномаліями внутрішньоносових 

структур, тому більше 2/3 пацієнтів скаржились на утруднення носового 

дихання: від незначного (22,9 %) до вираженого (15,6 %) при оцінюванні за 

диференціальною шкалою назальної обструкції. Такий симптом, як правило, 

був обумовлений різного ступеня викривленням носової перегородки. У 29,4% 

пацієнтів були скарги на різного ступеня слизові виділення з порожнини носа 

або наявність «заднього» затікання у невеликій кількості. 

За результатами зібраного анамнезу, в 32,1 % хворих хронічний 

дакріоцистит був виявлений вперше, причому тривалість сльозотечі у цих 

пацієнтів складала, як правило, до 1 року. У свою чергу, 67,9 % пацієнтів 

раніше багаторазово проходили курси консервативного лікування в 

офтальмологів у різних комбінаціях: бужування, дренування і/або промивання 
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СВШ, що в подальшому в деяких випадках утруднювало проведення ЕЕДЦРС 

через виражені рубцеві зміни в СВШ та утворення «хибних ходів» у них [56]. У 

22,9 % пацієнтів давність захворювання складала більше 6 років, за цей період 

ХД був або у латентному періоді, або пацієнти відмовлялись від своєчасної 

медичної допомоги. Також з анамнезу з’ясовано, що 56,0 % хворих раніше 

лікувались у отоларинголога з приводу різних форм хронічного риніту, 

гострого або хронічного синуситу, а у 3,7 % з них були ендоназальні хірургічні 

втручання [105]. 

Супутня ендоназальна патологія у хворих з хронічним дакріоциститом 

була виявлена у 85,3% випадків: викривлення носової перегородки – у 71,6% 

пацієнтів, гіпертрофія нижніх носових раковин – у 59,6%, бульозна гіпертрофія 

середніх носових раковин – у 5,5%, гіпертрофія гачкоподібного відростка – у 

6,4%, гіперпневматизація клітин Agger nasi – у 14,7% хворих. Найчастішою 

комбінацією були викривлення носової перегородки у поєднанні з гіпертрофією 

нижніх носових раковин – у 56,0% спостережень. Запальна патологія ННП була 

у 38,5% випадків: етмоїдит – у 26,6%, гайморит – у 13,8%, сфеноїдит – у 1,8% 

хворих. Через велику різноманітність і кількість ринологічної патології у 

пацієнтів з ХД стає очевидним її вплив на відтік сльози через СВШ, 

аеродинаміку в порожнині носа, що відіграє значну роль у патогенезі цього 

захворювання. При розробці лікувальної тактики враховували виявлену 

ендоназальну патологію [53, 105]. 

За скаргами, даними анамнезу хворих (тривалість сльозотечі, вперше 

діагностований ХД, попереднє хірургічне і консервативне лікування у 

отоларинголога) і супутньої ендоназальної патології статистично значущої 

відмінності між групами не було (p >0,05). 

Задля підвищення інформативності дослідження СВШ і з’ясування їх 

топографо-анатомічних особливостей по відношенню до оточуючих 

внутрішньоносових структур застосовувалась розроблена методика КТ СВШ з 

контрастуванням («Спосіб визначення топографо-анатомічних взаємозв’язків 

слізного мішка з оточуючими структурами», патент України на корисну модель 

№66910 від 25.01.2012, бюл. № 2/2012) [54]. Методика полягала у наступному: 
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перед дослідженням СВШ промивали, видаляючи гнійний вміст; далі в просвіт 

СВШ вводили водорозчинну контрастну речовину (амідотризоат натрію 60 %); 

потім не пізніше ніж через 5 хв. розпочинали КТ-сканування у коронарній 

проекції з кроком не більше ніж 1 мм від присінка носа до межі між передніми і 

задніми клітинами решітчастого лабіринту – базальної пластинки (зона 

інтересу), а далі до клиноподібної пазухи з кроком 5 мм, виконували 3D-

реконструкцію зображень [103]. 

Завдяки застосуванню запропонованої методики КТ СВШ у всіх випадках 

було оцінено співвідношення патологічно зміненого слізного мішка і слізної 

ямки, визначено розташування слізної ямки відносно переднього кінця СНР, 

передлежання клітин ґратчастого лабіринту та гачкоподібного відростка на 

шляху хірургічного доступу. При аналізі отриманих КТ-даних у всіх групах 

з’ясовано, що слізна ямка розташовувалась на рівні переднього кінця СНР у 

39,4 % випадках, допереду від нього – у 32,1%, а дозаду – в 14,7 %. У 15 хворих 

(13,8% спостережень) визначити відношення слізної ямки до переднього кінця 

СНР було утрудненим, ці випадки були в підгрупах 1В, 2В та в 3-й групі, що 

демонструвало гіршу інформативність на 25 % у порівнянні з отриманими 

даними при запропонованій методиці КТ, а відмінність від підгруп 1А та 2А 

була статистично значущою (p<0,05) [75, 103]. 

Застосування запропонованої методики дозволило ефективно планувати 

спрямованість й обсяг хірургічного втручання, в «оптимальній» локації 

формувати «кісткове вікно», швидко ідентифікувати слізний мішок, що 

призводило до меншої травматизації та кровоточивості оточуючих тканин. При 

цьому інтраопераційна візуалізація хірургічного поля, що дорівнювала 

кровоточивості 1-2 ступеню за шкалою A.P. Boezaart, спостерігалась у понад 90 

% хворих, у той час як у підгрупах 1В і 2В – менше ніж у 50 % пацієнтів, а у 

контрольній групі – у 25 % хворих (p<0,05) [75, 103]. Як додатковий і непрямий 

показник ми проаналізували часовий чинник, тобто тривалість безпосереднього 

виконання етапу ЕЕДЦРС. При цьому отримані КТ-дані та їх аналіз у пацієнтів 

підгруп 1А та 2А дозволили достовірно скоротити час безпосереднього 

виконання ЕЕДЦРС в середньому на 34,5 % в порівнянні з пацієнтами підгруп 
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1В і 2В (p<0,05) [75, 103]. 

 Отже, КТ СВШ з контрастуванням має більше переваг перед традиційною 

методикою за інформативністю та ефективністю. Її застосування дозволяє 

достовірно підвищити інтраопераційну візуалізацію хірургічного поля та 

скоротити час виконання ЕЕДЦРС. 

Для підвищення ефективності лікування пацієнтів з ХД розроблено 

методику ендоназальної ендоскопічної дакріоцисториностомії («Спосіб 

ендоназального ендоскопічного оперативного лікування хронічного гнійного 

дакріоциститу», патент України на корисну модель № 53616 від 11.10.2010) 

[57], яка полягала в тому, що на етапі викроювання П-подібного клаптя 

слизової оболонки порожнини носа спочатку проводилась ідентифікація місця 

розрізу за допомогою діафаноскопії, на етапі розтину слізного мішка останній 

розсікався до дна (максимально донизу), а викроєні клапті латеральної стінки 

порожнини носа та медіальної стінки слізного мішка висікали. Такі відмінності 

дозволяли уникати застою й нагноєнню сльози, здійснювати її пасаж 

рівномірним і безперешкодним, таким чином, сприяючи мінімізації процесу 

рубцювання (утворення стриктури) на ділянці дакріориностоми [72, 237]. 

За наявності у хворих з ХД супутньої внутрішньоносової патології 

останню усували. У 94,6 % хворих корекцію внутрішньоносової патології 

проводили одномоментно з основною операцією, а  5,4 % пацієнтів – у 2 етапи: 

спочатку усували ринологічну патологію, а потім виконували ЕЕДЦРС. 

Проведення симультанних операцій у хворих з ХД істотно не збільшило 

кількості та варіантів ускладнень [105]. 

Після хірургічного втручання велика увага приділялась всім симптомам, 

що виникали у хворих або змінювались на протязі всього післяопераційного 

періоду.  

Так, в ранньому післяопераційному періоді виникали різні місцеві 

ускладнення. Носові кровотечі спостерігались у 6,4 % хворих. Вони виникали 

через 24-48 годин після операції, безпосередньо після видалення тампонів, 

усувалась повторним тампонуванням порожнини носа або коагуляцією судин за 

допомогою відсмоктувача-коагулятора. У 8 (7,3 %) хворих наступної доби після 
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операції виникла набряклість нижньої повіки різного ступеня вираженості, яке 

усувалось на фоні консервативного лікування протягом декількох днів. Усі ці 

пацієнти входили до підгруп 1В, 2В та групи №3, а в підгрупах 1А і 2А в 

жодному випадку дані місцеві ускладнення не спостерігались. При порівнянні 

даних показників між групами статистично значущої різниці не було (p >0,05) 

[203]. 

Стосовно офтальмологічних ускладнень у післяопераційному періоді варто 

відзначити, що вони спостерігались лише серед пацієнтів підгруп 2А, 2В і 

групи №3, і були пов’язані з тривалим перебуванням у СВШ провідника. Так, 

виражені явища кон’юнктивіту відзначені у 3,7% пацієнтів, у двох (1,8 %) 

хворих у ділянці нижнього слізного канальця утворились грануляції, у трьох 

(2,8%) пацієнтів сталось випадіння або зміщення імплантату у терміні від 2-х 

тижнів до 1 місяця його носіння, а у двох (1,8 %) хворих сталася ектопія 

нижньої слізної точки. Епіфора у період носіння імплантату відзначена у 12 

(11,0 %) пацієнтів.  

При розгляданні всіх (сумарних) місцевих ускладнень (набряклість 

нижньої повіки, носові кровотечі та ускладнення з боку очного яблука), серед 

клінічних груп спостерігалась така картина: в контрольній групі вони виникали 

у 19 (67,9 %) пацієнтів, в підгрупі 2В – у 10 (66,7 %),  в підгрупі 2А – у 5 (23,8 

%), в підгрупі 1В – у 4 (23,6 %) хворих, в підгрупі 1А – в жодного пацієнта не 

було зафіксовано місцевих ускладнень. Отже, поєднане застосування 

запропонованих методик КТ СВШ з контрастуванням і ЕЕДЦРС сприяє 

достовірному зменшенню місцевих ускладнень (p<0,05) [203]. 

Особливу увагу в післяопераційному періоді приділяли скаргам пацієнтів. 

Так, у різні терміни спостереження у всіх пацієнтів оцінювали скарги на 

порушення носового дихання за диференційною шкалою назальної обструкції, 

вираженість сльозотечі та сльозостояння згідно зі шкалою Munk, а також 

оцінювали якість життя при тестуванні за опитувальником SNOT-20. 

Відповідно до диференційної шкали вираженості назальної обструкції, в 

ранньому післяопераційному періоді була тенденція до більш швидкого 

відновлення функції носового дихання у хворих, де спрямованість хірургічного 
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втручання була точнішою, а доступ до слізного мішка – більш щадним, що 

забезпечувалось отриманими КТ-даними при проведенні КТ СВШ з 

контрастуванням за розробленою методикою. У віддаленому 

післяопераційному періоді у пацієнтів з провідником у СВШ (підгрупи 2А, 2В 

та групи №3)  темпи відновлення носового дихання були достовірно 

повільнішими, а імплантат мав негативний вплив на відновлення цієї функції (р 

<0,05). Тільки з 3-го місяця спостереження після операції носове дихання 

ставало співставним у пацієнтів усіх груп і статистично значущої відмінності не 

було (р >0,05). 

На підставі отриманих даних про вираженість сльозотечі за шкалою 

P.L.Munk і проведеного статистичного аналізу, в ранньому післяопераційному 

періоді у пацієнтів досліджуваної групи темпи відновлення сльозовідведення 

після хірургічного втручання значно вище вже на першу добу після операції, а 

симптом вираженості сльозотечі достовірно менший у всіх термінах 

спостереження раннього післяопераційного періоду (p<0,05). У той же час, у 

пацієнтів підгруп 2А, 2В і групи №3 вираженість сльозотечі була достовірно 

вищою (p<0,05). Очевидно, це пов’язано з присутністю провідника у просвіті 

загального слізного канальця і дакріориностоми. Імплантат дещо заповнював 

просвіт сльозовідвідних шляхів і, таким чином, утруднював відтік сльози. Крім 

того, він, як чужорідне тіло у кон’юнктивальній порожнині, міг здійснювати 

подразнювальну дію для гіперпродукції сльози. В контрольній клінічній групі 

на всіх етапах спостереження раннього післяопераційного періоду вираженість 

сльозотечі була найвищою, а порівняно з групами 2А і 2В статистично 

значущих відмінностей не було (p>0,05). Але просліджується явна тенденція 

того, що в ранньому післяопераційному періоді, крім провідника у СВШ, при 

пасажі сльози утворюють перешкоди і негативно впливають набряклі 

переміщені клапті слизової оболонки латеральної стінки порожнини носа і 

слізного мішка. 

У віддаленому післяопераційному періоді зберігалися достовірно кращі 

результати у хворих, яким відновлювали сльозовідведення за запропонованою 

методикою ЕЕДЦРС (p<0,05). Із цього виходить, що імплантат у СВШ і 
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переміщені клапті продовжували негативно впливати на відновлення 

сльозовідведення у віддаленому післяопераційному періоді. І тільки з 3-го 

місяця після хірургічного втручання, тобто після видалення провідника з СВШ 

пацієнтів групи порівняння і контрольної групи, середнє значення вираженості 

сльозотечі у підгрупах 2А, 2В і групи №3 покращувалось, а цей показник 

вирівнювався серед всіх груп (p>0,05) [104].  

Згідно з опитувальником SNOT-20, найбільший вплив на якість життя 

пацієнтів з ХД до хірургічного втручання мали загальні скарги, тобто пункти з 

11 по 20, при цьому статистично значущих відмінностей між групами не 

спостерігалось (р >0,05). 

На підставі отриманих даних згідно з опитувальником SNOT-20 і 

проведеного статистичного аналізу, наявність провідника у СВШ і порожнині 

носа достовірно мала негативний вплив (за загальними скаргами) на якість 

життя пацієнтів в ранньому післяопераційному періоді. У хворих, де була 

точніша спрямованість хірургічного втручання та здійснювався більш ощадний 

доступ до слізного мішка (хворі з підгруп А) спостерігалися дещо кращі 

показники якості життя, але при статистичному аналізі достовірної відмінності 

не виявлено (р> 0,05). 

У віддаленому післяопераційному періоді спостерігалося достовірно краще 

і швидке поліпшення якості життя пацієнтів після ЕЕДЦРС за розробленою 

методикою і без установлення у СВШ провідника. У цих хворих, на відміну від 

пацієнтів групи порівняння, якість життя у віддаленому післяопераційному 

періоді була достовірно кращою до пів року спостереження включно (p<0,05), а 

при порівнянні з хворими контрольної групи – на протязі всього пізнього 

післяопераційного періоду (p<0,05). У термінах спостереження 3 і 6 місяців 

вираженість скарг за опитувальником SNOT-20 у пацієнтів контрольної 

клінічної групи була значно вищою зі статистично значущою відмінністю від 

хворих групи порівняння і досліджуваної групи, що пов’язано з погіршенням 

функції сльозовідведення і виникненням рецидиву захворювання. Тільки після 

6-го місяця спостерігалось значне наближення якості життя пацієнтів 

контрольної групи до рівня пацієнтів інших груп, при цьому відмінність з 
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хворими досліджуваної групи була статистично значущою (p<0,05). Не 

виявлено статистично значущої відмінності між показниками якості життя 

хворих, де застосовувалась запропонована методика КТ СВШ, і пацієнтами, 

яким у передопераційному періоді виконували КТ СВШ за традиційним 

алгоритмом (p>0,05). Але простежується явна тенденція того, що застосування 

розробленої КТ СВШ позитивно впливає на показники якості життя хворих в 

групі порівняння і в досліджуваній групі. 

Таким чином, виконання ЕЕДЦРС за розробленою методикою та без 

установлення у СВШ імплантату, а також дотримання спрямованості 

хірургічного втручання і виконання щадного доступу до слізного мішка 

сприяли кращій якості життя і швидким темпам її відновлення у пацієнтів 

досліджуваної клінічної групи протягом усього періоду спостереження, про що 

свідчить достовірно менша кількість балів (загальних – в ранньому 

післяопераційному періоді, назальних і загальних – у віддаленому) згідно з 

опитувальником SNOT-20. У свою чергу, якість життя пацієнтів контрольної 

клінічної групи протягом усього спостереження була гіршою, що вказує на 

негативний вплив відмінних ознак загальноприйнятого способу ЕЕДЦРС. 

Серед об’єктивних показників лікування у різні терміни раннього і 

віддаленого післяопераційних періодів оцінювали такі дані: прохідність СВШ,  

швидкість відновлення і нормалізацію функції сльозовідведення після 

перенесеної операції, швидкість відновлення слизової оболонки у ділянці 

дакріориностоми і в середньому носовому ходу, швидкість регресії симптомів 

операційної травми, ступінь візуалізації сформованої дакріориностоми. 

Так, виконання ЕЕДЦРС за запропонованим способом сприяло 

достовірному зменшенню ступеня набряклості слизової оболонки ділянки 

дакріориностоми та середнього носового ходу вже з 3-ї доби після хірургічного 

втручання порівняно з хворими контрольної групи (p <0,05), а на 7-у добу така 

різниця була більш ніж у 2 рази більшою (p <0,05); достовірно меншому 

ступеню утворення кірок у зоні дакріориностоми і середньому носовому ході у 

всьому ранньому післяопераційному періоді порівняно з хворими контрольної 

групи (p <0,05), а на 10-у добу після операції така відмінність була більш ніж у 
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2 рази більшою (p <0,05); достовірному зменшенню в 2 рази кількості пацієнтів 

із наявністю слизових виділень  у ділянці дакріориностоми та середньому 

носовому ході вже на 7-у добу спостереження після хірургічного втручання 

порівняно з пацієнтами контрольної групи (p <0,05) [237].  

Наявність провідника у СВШ пацієнтів групи порівняння негативно 

впливало на швидкість відновлення слизової оболонки за даними показниками. 

При порівнянні показників стану слизової оболонки зони дакріориностоми та 

функції сльозовідведення серед підгруп А і В у досліджуваній групі та в групі 

порівняння, кращими результати були в підгрупах А на протязі всього раннього 

післяопераційного періоду, однак без статистично значущої різниці (p>0,05). 

Але прослідковувалась явна тенденція того, що застосування КТ СВШ за 

розробленою методикою та імплементація отриманих КТ-даних сприяло 

кращому відновленню слизової оболонки у всьому ранньому 

післяопераційному періоді [237].  

Отже, виходячи із проаналізованих даних щодо регресії симптомів в 

ранньому післяопераційному періоді можна зробити заключення, що 

достовірно швидше слизова оболонка ділянки дакріориностоми і середнього 

носового ходу відновлюється у пацієнтів після перенесеної розробленої 

ЕЕДЦРС, наявність лакримального імплантату і збережені пластичні клапті 

негативно впливають на відновлення слизової оболонки, застосування 

розробленої КТ СВШ, яка забезпечує спрямованість хірургічного втручання і 

щадний доступ до слізного мішка, сприяє відновленню слизової оболонки у 

всьому ранньому післяопераційному періоді. 

В контрольній клінічній групі оцінювали стан переміщених клаптів 

слизової оболонки, які брали участь у формуванні дакріориностоми. Вже у 

терміні спостереження 1 місяць після операції у 13 (46,4 %) хворих зафіксовані 

патологічні зміни в ділянці дакріориностоми щодо слизових клаптів – некроз і 

атрофічні їх зміни, що в подальшому негативно впливало на ефективність 

лікування. 

На початку віддаленого післяопераційного періоду (у терміні 

спостереження 1 місяць після хірургічного втручання) спостерігається 
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достовірно більша ефективність запропонованого способу ЕЕДЦРС за 

показниками стану слизової оболонки зони дакріориностоми та середнього 

носового ходу в порівнянні з традиційною методикою (p <0,05). Також в групі 

порівняння в цьому терміні спостереження відзначається продовження 

негативного впливу наявності провідника в СВШ і поліпшення стану слизової 

оболонки зони дакріориностоми та функції сльозовідведення після видалення 

імплантату. Через 6 місяців після операції кращі результати спостерігалися в 

досліджуваній групі: чітка візуалізація дакріориностоми була у 85,7 % пацієнтів 

порівняно з 50,0 % хворих контрольної групи, наявність рубців і синехій в 

ділянці дакріориностоми – у 17,9 % пацієнтів порівняно з 50,0 % пацієнтів 

контрольної групи; але статистично значущої відмінності між групами досягти 

не вдалося (p>0,05) [202].  

Максимальні темпи погіршення візуалізації дакріориностоми 

спостерігались з 3-го по 6-й місяці після операції, в тому числі і відсутність 

візуалізації, що співпадало з виникненням рецидиву захворювання [202]. 

Пацієнти зі «зниженою» візуалізацією дакріориностоми складали «групу 

ризику», потребували додаткових заходів і подальшого спостереження. 

Крім візуальних змін стану слизової оболонки, проміжні результати 

лікування також оцінювали за функціональними показниками: темпами 

відновлення і нормалізації сльозовідведення після перенесеної ЕЕДЦРС. 

Так, функція сльозовідведення після оперативного втручання відновлена у 

всіх хворих і у всьому ранньому післяопераційному періоді спостерігались 

лише позитивні і уповільнені її значення. Разом з тим, у пацієнтів 

досліджуваної групи достовірно кращі результати відновлення функції 

сльозовідведення відмічаються вже з 3-ї доби спостереження після хірургічного 

втручання (p<0,05). Гірші результати відновлення даної функції у групі 

порівняння і в контрольній групі у всьому ранньому післяопераційному періоді 

були  пов’язані з наявністю провідника у просвіті загального слізного канальця 

і дакріориностоми. Імплантат дещо заповнював просвіт СВШ і, таким чином, 

був здатний утруднювати відтік сльози. Крім того, він, як чужорідне тіло у 

кон’юнктивальній порожнині, викликав гіперпродукцію сльози. У свою чергу, в 
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контрольній клінічній групі спостерігались найгірші результати в зв’язку з тим, 

що в зоні дакріориностоми створювали перешкоди відтоку сльози окрім ПВХ-

провідника, ще і набряклі переміщені клапті слизової оболонки латеральної 

стінки порожнини носа і медіальної стінки слізного мішка. Не виявлено 

статистично значущої різниці у всьому ранньому післяопераційному періоді 

між хворими, де в передопераційному періоді застосовувалась запропонована і 

загальноприйнята КТ СВШ, але спостерігалася явна тенденція того, що 

спрямованість хірургічного втручання і щадний доступ до слізного мішка, які 

забезпечуються імплементацією отриманих КТ-даних при виконанні 

розробленої КТ СВШ, покращували результати лікування за показником 

відновлення функції сльозовідведення [237]. 

Віддалений післяопераційний період супроводжувався погіршенням 

функції сльозовідведення у всіх клінічних групах. У хворих після перенесеної 

запропонованої ЕЕДЦРС достовірно краща функції сльозовідведення 

спостерігалася лише через 1 місяць після операції (p<0,05), а в подальші 

терміни відзначено кращі її результати, але без статистично значущої 

відмінності в порівнянні з пацієнтами, яким СВШ відновлювали виконанням 

традиційної ЕЕДЦРС (p>0,05). Слід наголосити, що максимальні темпи 

погіршення функції сльозовідведення, у тому числі її негативні значення, 

спостерігались з 3-го по 6-й місяці після операції. У цей же період зростала 

кількість пацієнтів зі зниженою функцією сльозовідведення (так звана «група 

ризику»), а також значна більшість рецидивів захворювання виникала саме в 

цей період: у двох пацієнтів із контрольної клінічної групи і по одному хворому 

із підгруп 1В, 2А і 2В [104]. 

Отже, розроблена методика ЕЕДЦРС достовірно краще відновлює 

сльозовідведення в порівнянні з загальноприйнятою методикою на протязі 

всього раннього післяопераційного періоду і через 1 місяць після хірургічного 

втручання. Знаходження провідника в СВШ негативно впливає на швидке 

відновлення сльозовідведення, а застосування розробленої КТ СВШ сприяє 

покращенню результатів проведеного лікування. 
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У пізньому післяопераційному періоді оцінювали результати при 

промиванні сльозовідвідних шляхів, яке проводили всім пацієнтам у всіх 

клінічних групах в 3, 6 та 12 місяців після операції. Отримано практично 

ідентичні результати, як і при дослідженні функції сльозовідведення в 

відповідні строки спостереження. Слід відзначити, що максимальні темпи 

зниження показників даного тестування також спостерігались з 3-го по 6-й 

місяць. Значна більшість рецидивів захворювання виникала саме в цей період: у 

двох пацієнтів із контрольної клінічної групи і по одному хворому з підгруп 1В, 

2А і 2В. 

Результат проведеного лікування (остаточну ефективність лікування) 

оцінювали через 1 рік після хірургічного втручання за критерієм одужання / 

поліпшення / рецидив, де до позитивного підсумку лікування відносили 

одужання і поліпшення, а до негативного – рецидив дакріоциститу. Висновок 

про варіант результату лікування робили на підставі оцінювання скарг 

пацієнтів на вираженість сльозотечі за шкалою Munk і об’єктивних показників: 

ступінь візуалізації сформованої дакріориностоми, значення функції 

сльозовідведення при морганні та результатів при промиванні сльозовідвідних 

шляхів.  

Встановлено ефективність проведеного лікування пацієнтів з ХД: 

позитивні підсумки лікування отримані у 97,8 % пацієнтів досліджуваної групи 

(одужання відзначено у 77,8 % пацієнтів, а поліпшення – у 20,0 % хворих). У 

групі порівняння – у 94,4 % пацієнтів (одужання спостерігали у 72,2 % 

пацієнтів, а поліпшення – у 22,2 % хворих). Позитивні підсумки лікування 

серед контрольної групи відзначені у 85,7 % хворих (одужання – у 50,0 % 

пацієнтів і поліпшення – у 35,7 % хворих). Кращий результат лікування 

спостерігався у 1-й групі, але статистично достовірної відмінності порівняно з 

2-ю групою не було (p>0.05), а при порівнянні підсумкових результатів серед 

1-ї і 3-ї груп відмінності були статистично значущими (p=0.0261) [104]. 

 Варто відзначити, що в досліджуваній групі рецидив захворювання 

відбувся в підгрупі 1В, а у підгрупі 1А спостерігались лише позитивні підсумки 

лікування. У той же час, у групі порівняння кращі функціональні показники 
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сльозовідведення спостерігались у підгрупі 2А. Отже, розроблена методика КТ 

СВШ з контрастуванням у передопераційному обстеженні пацієнтів з ХД має 

більшу інформативність, забезпечує дотримання спрямованості хірургічного 

втручання та виконання щадного доступу до слізного мішка, через що 

позитивно впливає на перебіг післяопераційного періоду та покращує 

результати лікування на відміну від КТ СВШ за традиційним алгоритмом [104]. 

Отже, ефективність проведеного лікування з використанням різних 

методик ЕЕДЦРС у пацієнтів з ХД є високою і співставна між собою. Частка 

позитивних підсумків лікування при виконанні ендоназальної ендоскопічної 

дакріоцисториностомії за розробленою методикою склала 97,8 % (досліджувана 

група), частка позитивних підсумків у пацієнтів, яким ЕЕДЦРС виконана за 

розробленою методикою з подальшим установленням у СВШ провідника, 

склала 94,4 % (група порівняння). У контрольній клінічній групі, де ЕЕДЦРС 

виконували за загальноприйнятою методикою, позитивні підсумки лікування 

були найнижчими серед порівнюваних груп і складали 85,7 % (контрольна 

група). Відмінність ефективності проведеного лікування досліджуваної групи 

була на 12,1 % вище порівняно з контрольною групою (p<0,05), а з групою 

порівняння достовірної різниці не досягнуто (p >0,05) [104]. 

У той же час, у пацієнтів, яким у післяопераційному періоді у 

сльозовідвідні шляхи встановлювали провідник (підгрупи 2А і 2В, група № 3), 

були зафіксовані місцеві ускладнення з боку очного яблука: епіфора у період 

носіння імплантату, кон’юнктивіт, випадіння та зміщення імплантату, 

грануляції в ділянці нижнього слізного канальця, ектопія нижньої слізної точки. 

Подібних ускладнень у пацієнтів підгруп 1А і 1В не спостерігалося [203]. 

У свою чергу, у пацієнтів підгруп 1В і 2В, яким у передопераційному 

періоді КТ СВШ з контрастуванням виконували за традиційним алгоритмом, а 

також у пацієнтів групи № 3, яким у передопераційному періоді виконували КТ 

ННП, у післяопераційному періоді були зафіксовані набряклість нижньої 

повіки та носові кровотечі після видалення тампонів. У пацієнтів підгруп 1А і 

2А, яким у передопераційному періоді КТ СВШ з контрастуванням виконували 

за розробленою методикою, даних ускладнень не спостерігалося. Тому 
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поєднане застосування запропонованих методик діагностики і хірургічного 

лікування ХД сприяє зменшенню місцевих ускладнень (p <0,05) [203]. 

Таким чином, розроблена методика КТ СВШ з контрастуванням має 

більшу ефективність і забезпечує дотримання спрямованості при хірургічному 

втручанні та виконання щадного доступу до слізного мішка. Запропонована 

методика ЕЕДЦРС дозволяє підвищити ефективність лікування пацієнтів з ХД. 

Поєднане застосування розроблених методик сприяє швидшому та стійкішому 

відновленню функції сльозовідведення, фізіологічних функцій порожнини носа, 

меншій кількості ускладнень у післяопераційному періоді та поліпшенню 

якості життя пацієнтів у більш коротші терміни реабілітації.  

Результати дослідження значно доповнюють і уточнюють дані наукових 

джерел про перебіг як раннього, так і віддаленого післяопераційних періодів у 

пацієнтів після хірургічного відновлення сльозовідведення шляхом 

ендоназальної ендоскопічної дакріоцисториностомії.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації приведено обґрунтування та розв’язання актуальної 

науково-практичної задачі – підвищення ефективності лікування хворих із 

хронічним дакріоциститом шляхом удосконалення методів діагностики та 

ендоназального ендоскопічного хірургічного лікування. 

1. Патологія порожнини носа та навколоносових пазух спостерігалась 

у 85,3 % пацієнтів із хронічним дакріоциститом: викривлення носової 

перегородки різних варіантів і ступеня у 71,6 % хворих, гіпертрофія нижніх 

носових раковин – у 59,6 % хворих, патологія середньої носової раковини і 

гачкоподібного відростка – у 5,5 % і 6,4 % пацієнтів відповідно, 

гіперпневматизація клітин agger nasi – у 14,7 % хворих, запальна патологія 

навколоносових пазух – у 38,5 %. Така різноманітність патології значно 

впливає на перебіг хронічного дакріоциститу. 

2. Розроблена методика КТ сльозовідвідних шляхів з контрастуванням 

дозволяє підвищити достовірність і інформативність дослідження на 25,0 % 

(p<0,05), обрати спрямованість хірургічного втручання, що забезпечує 

виконання щадного доступу до слізного мішка, і, разом із тим, дозволяє досягти 

високої інтраопераційної візуалізації хірургічного поля (1-2 ступінь за шкалою 

A.P. Boezaart) у 91,8 % хворих порівняно з 43,8 % пацієнтів при традиційній 

методиці (p<0,05), а час безпосереднього виконання ендоназальної 

ендоскопічної дакріоцисториностомії скоротити в середньому на 34,5 % 

(p<0,05). 

3.  Розроблений спосіб ендоназальної ендоскопічної 

дакріоцисториностомії відповідає принципам щадної хірургії, що забезпечує 

швидке відновлення слизової оболонки ділянки дакріориностоми. При цьому 

ступінь набряклості слизової оболонки і утворення кірок, а також кількості 

пацієнтів зі слизовими виділеннями в ділянці дакріориностоми в групі 

дослідження було більш ніж у 2 рази менше, порівняно з пацієнтами 

контрольної групи (p<0,05). 
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4. У віддаленому післяопераційному періоді (через 6 місяців після 

операції) кращі результати спостерігалися в досліджуваній групі: чітка 

візуалізація дакріориностоми була у 85,7 % пацієнтів порівняно з 50,0 % хворих 

контрольної групи, наявність рубців і синехій в ділянці дакріориностоми – у 

17,9 % пацієнтів порівняно з 50,0 %, а функція сльозовідведення була 

позитивною у 82,1 % хворих порівняно з 57,1 % пацієнтів контрольної групи; 

але статистично значущої відмінності між групами досягти не вдалося (p>0,05). 

5. Використання розробленої методики ендоназальної ендоскопічної 

дакріоцисториностомії дозволяє досягнути стійкої ремісії у 97,8 % пацієнтів із 

хронічним дакріоциститом, що на 12,1 % вище порівняно з контрольною 

групою (p<0,05). 

6. Встановлено, що поєднане застосування розроблених методик 

діагностики і хірургічного лікування пацієнтів з хронічним дакріоциститом 

дозволяє знизити вираженість сльозотечі вже на 1-у добу після операції, що 

дорівнює 1,4±0,7 бали за шкалою Munk і у 2 рази достовірно менше в 

порівнянні з контрольною групою (p<0,05), достовірно краще відновити 

функцію сльозовідведення на 3-ю добу після хірургічного втручання, що 

дорівнює 2,4±0,8 хвилин і в 2,2 рази ефективніше в порівнянні з контрольною 

групою (p<0,05), та уникнути місцевих ускладнень з боку порожнини носа та 

очного яблука (p<0,05). 

7. Застосування розробленої щадної методики ендоназальної 

ендоскопічної дакріоцисториностомії без використання лакримального 

провідника статистично значуще підвищувало якість життя пацієнтів протягом  

усього періоду спостереження. Згідно з  опитувальником SNOT-20, кількість 

балів у групі дослідження була достовірно меншою: на 10-й день за загальними 

скаргами, а через 1, 3 і 6 місяців після оперативного втручання за сумарними 

скаргами; і в ці терміни середній бал складав 16,4±3,5, 23,9±9,8, 14,8±3,9 і 

12,4±2,6 порівняно з середнім балом 20,2±5,3, 35,2±12,5, 22,4±5,7 і 18,8±3,8 

відповідно у пацієнтів, яким застосовувалась загальноприйнята методика 

(p<0,05). 



192 

 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Встановлено, що пацієнти зі сльозотечею потребують ретельного 

обстеження отоларингологом. При обстеженні хворих з епіфорою для отримання 

максимально точних даних про стан порожнини носа і навколоносових пазух 

отоларингологу слід проводити ендориноскопію кожному такому пацієнту. 

2. При обстеженні пацієнтів з хронічним дакріоциститом або з підозрою 

на нього, окрім рутинних методів обстеження, доцільно проводити 

комп'ютерну томографію сльозовідвідних шляхів за запропонованою 

методикою. 

3. При обстеженні пацієнтів зі сльозотечею необхідно приділяти 

особливу увагу виявленій внутрішньоносовій патології та своєчасно проводити 

відповідні консервативні або хірургічні заходи, бо така патологія впливає 

значним чином на перебіг хронічного дакріоциститу. 

4.  Ендоскопічну хірургічну корекцію внутрішньоносових структур варто 

виконувати одночасно з ендоназальною ендоскопічною 

дакріоцисториностомією. 

5. Первинна профілактика хронічного дакріоциститу полягає у 

цілеспрямованому ендориноскопічному і дакріологічному обстеженні, а також 

хірургічній корекції змінених внутрішньоносових структур, які сприяють 

розвитку цього захворювання. 

6. Встановлено, що погіршення функції сльозовідведення і рецидиви 

захворювання найчастіше виникають з 3-го по 6-й місяці після перенесеної 

дакріоцисториностомії. Тому вторинна профілактика хронічного дакріоциститу 

має бути спрямована на активне спостереження пацієнтів включно по 6-й 

місяць після перенесеної ЕЕДЦРС. 

7. Отримані результати наукової роботи можуть бути застосовані в 

клінічній практиці відділень і центрів ендоскопічної оториноларингології, в 

педагогічному процесі кафедр оториноларингології та офтальмології медичних 

ВУЗів. 
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