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 Актуальність теми. Реалізація всіх функцій носа як органа 

базується на головній його функції – дихальній. Складна анатомія носа і 

можливість динамічної зміни конфігурації носової порожнини завдяки 

реакціям слизової оболонки, рухомості елементів переднього носового 

клапана спрямовані на адаптацію потоку повітря для набуття ним 

фізичних показників (типу потоку, швидкості, опору та ін.), за яких потік 

повітря уможливить забезпечення реалізації фізіологічних процесів). 

Реконструктивні втручання в порожнині носа стосовно порушень 

носового дихання є найпоширенішими оперативними втручаннями в 

отоларингології. Методики оперативних втручань та окремі хірургічні 

прийоми на сьогодні набули активного розвитку й технічної 

досконалості. Незважаючи на це, зберігається певний відсоток 

функціонально незадовільних результатів таких втручань. У різних 

джерелах наводяться відсотки незадовільних функціональних результатів 

септопластики, що можуть сягати 30 %. Недооцінювання важливості 

аеродинамічних досліджень та їхня складна інтерпретація зумовлює те, 

що навіть досвідчені лікарі оперують, спираючись здебільшого на 

власний досвід. 
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Наявні методи дослідження стосовно носового дихання дозволяють 

оцінювати суто фізичні показники (загальний опір та обсяг пропущеного 

повітря). Для того, щоб фізичні показники набули клінічного значення, 

необхідна методика, яка дозволить окремо оцінювати вплив кожної 

анатомо-фізіологічної одиниці в порожнині носа на структуру носового 

дихання. Це дозволить об’єктивізувати скарги хворого й показання до 

операції. А на етапі планування обсягу оперативного втручання дасть 

можливість визначати конкретні анатомічні утворення, що зумовлюють 

виникнення патологічного носового опору повітряному потоку. У такий 

спосіб можна запобігти необґрутованому виконанню операцій, 

порушенню нормальних з аеродинамічного погляду структур, обсяг 

операцій зробити об’єктивно обґрунтованим і звести його до мінімуму 

при достатній функціональній ефективності втручання. 

Мета дослідження – підвищення ефективності діагностики та 

лікування порушень дихальної функції носа на основі використання 

вдосконаленої методики риноманометрії. 

Наукова новизна дослідження. Уперше на основі вдосконаленої 

методики передньої активної риноманометрії з комплексом 

функціональних проб (ПАРМ із КФП) досліджено структуру порушень 

функції носового дихання у віддалені терміни у хворих, що перенесли 

реконструктивні втручання на перегородці носа, і визначено їхній вплив 

на якість життя. З’ясовано, що кількість функціонально незадовільних 

результатів, які впливають на якість життя пацієнтів, корелює з 

післяопераційним терміном, засвідчуючи мінімум у перший рік і 

досягаючи максимуму у третій рік після операції (від 4% через 1 рік до 

25% через 3 роки). 
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Досліджені й охарактеризовані основні аеродинамічні чинники 

розвитку порушень функції носового дихання (ФНД) у віддалені терміни 

після реконструктивних втручань на перегородці носа. Аналіз отриманих 

під час дослідження віддалених функціональних результатів 

септопластики засвідчує, що основна причина збільшення кількості 

незадовільних функціональних результатів у перші три роки після 

операції пов’язана з набряково-мукозальним компонентом. Такі зміни 

практично не фіксуються в перший рік (0%) після операції і проявляються 

протягом наступних років, досягаючи максимуму на третій рік (12,5%). 

Уперше досліджена й охарактеризована ефективність 

коригувальних втручань на перегородці носа, проведених з урахуванням 

показників удосконаленої ПАРМ із КФП. Доведено, що в групі пацієнтів, 

яким перед хірургічним втручанням на носовій перегородці проведено 

аеродинамічне дослідження, порівняно з групою, де воно не проводилося, 

спостерігається статистично значущо менша кількість незадовільних 

результатів після хірургічного лікування. Так, у групі пацієнтів, 

оперованих за класичною методикою, спостерігалося 10 випадків 

(13,16%) виявлених порушень і незадоволеності ФНД проти 3 (3,57%) 

подібних випадків у групі оперованих з урахуванням даних ПАРМ із 

КФП та КПКТ-аналізу. 

Практичне значення отриманних результатів. На підставі 

результатів здійсненого дослідження розроблені практичні рекомендації 

щодо проведення риноманометричного обстеження пацієнтів із 

комплексом функціональних проб, яким планується реконструктивне 

втручання на перегородці носа. Важливою є поява можливості 

фізіологічної інтерпретації отриманих апаратних даних. 
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Істотне практичне значення мають розроблені рекомендації щодо 

визначення тактики проведення реконструктивного хірургічного 

втручання на перегородці носа на основі результатів обстеження за 

вдосконаленою методикою проведення ПАРМ із КФП. 

Матеріали дисертації. Дані, наведені в дослідженні, були отримані 

в результаті обстеження 160 пацієнтів у віці від 18 до 59 років. З них було 

досліджено віддалені функціональні результати у 76 пацієнтів, що 

перенесли септопластику у термін до 3 років (до 2015 р.) включно, 

показання до септопластики у яких були визначені без урахування ПАРМ 

з КФП, тобто за загальноприйнятою методикою передопераційного 

обстеження та планування. До іншої групи увійшли 84 пацієнтів, що були 

оперовані з урахуванням даних ПАРМ з КФП, ендоскопічного та 

томографічного аналізу (КПКТ-аналізу) у терміни 3 роки (до 2015р.). У 

групи порівняння відібрано пацієнтів з однаковими термінами після 

операції (до 2015 р. включно). Контрольну групу склали 10 добровольців 

віком від 19 до 55 років, які не мали проблем із ФНД і не переносили 

операцій з цього приводу. Дослідження проводилося на базі Харківської 

міської клінічної лікарні №30, що є клінічною базою кафедри 

отоларингології та дитячої отоларингології Харківської медичної академії 

післядипломної освіти та на базі Науково-практичного центру хвороб 

вуха, горла та носа («ЛОР-клініка Гарюк», м. Харків). 

Для суб’єктивної оцінки стану функції носового дихання та якості 

життя використана стандартна шкала-опитувальник «Nasal Obstruction 

Septoplasty Effectiveness» (NOSE). Ця шкала є статистично достовірною 

вибіркою клінічно значущих скарг, які достовірно дозволяють оцінювати 

функціональний стан носового дихання. 
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Для об’єктивної оцінки виконувалося ендоскопічне дослідження 

порожнини носа за допомогою ендоскопів Karl Storz з кутом огляду 0, 30 

та 70 градусів. 

Томографічне дослідження проводилося на конусно-променевому 

томографі PaX Uni3D з подальшим багаторежимним аналізом за 

допомогою програми Еz3D 2009. 

Об’єктивна оцінка стану носового дихання, вивчення 

аеродинамічних показників проводилося за допомогою риноманометра 

OPTIMUS. 

У результаті проведених досліджень та їх аналізу визначено: 

-                  Уведення в методику передньої активної риноманометрії 

визначення ζ-коефіцієнта із послідовним його дослідженням під час 

комплексу функціональних проб дозволяє отримати фізіологічну 

інтерпретацію результатів і провести топічну диференціальну діагностику 

впливу окремих частин порожнини носа на формування носового опору 

повітряному потоку, що значно підвищує інформативність 

риноманометричного дослідження порушень функції носового дихання 

при викривленні носової перегородки. 

-            Під час дослідження віддалених функціональних результатів 

пацієнтів, які перенесли септопластику без урахування даних 

риноманометричного дослідження, з’ясовано, що кількість 

функціонально незадовільних результатів, які впливають на якість життя 

пацієнтів, корелює з післяопераційним терміном, у результаті – мінімум у 

перший рік, максимум на третій рік після операції (від 4% через 1 рік та 

до 25% через 3 роки). 
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-      Аналіз отриманих при дослідженні віддалених функціональних 

результатів показників засвідчує, що основна причина збільшення 

кількості незадовільних функціональних результатів у перші три роки 

після операції пов’язана з набряково-мукозальним компонентом. Таких 

змін практично немає в перший рік (0%) після операції, а надалі 

відбувається їх збільшення упродовж наступних років, їх максимум 

фіксується на третій рік (12,5%) післяопераційного періоду. 

-                 На підставі отриманих результатів розроблено схему 

передопераційного обстеження пацієнтів, що включає проведення 

попереднього риноманометричного дослідження за вдосконаленою 

методикою передньої активної риноманометрії з комплексом 

функціональних проб і подальшим порівнянням отриманих показників із 

ендоскопічним і комп’ютерно-томографічним дослідженнями з аналізом 

характеристик дихального простору та подальшим визначенням 

оптимального місця й діапазону септопластики. 

-                 Доведено, що у групі пацієнтів, яким перед хірургічним втручанням 

на носовій перегородці проведено ПАРМ із КФП, порівняно з групою, у 

якій ПАРМ із КФП до операції не проводилися, спостерігається 

статистично значущо менша кількість незадовільних результатів після 

хірургічного лікування. Так, у групі пацієнтів, оперованих за класичною 

методикою, спостерігалося 10 випадків (13,16%) виявлених порушень і 

незадоволеності ФНД проти 3 (3,57%) подібних випадків у групі 

оперованих з урахуванням показників ПАРМ із КФП і КПКТ-аналізу. 

Різниця між частками незадовільних результатів хірургічного лікування у 

порівнюваних групах є статистично значущою. 
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ABSTRACT 

Svitlychnyi О. Ye. Determination of the factors and methods of 

preventing the unsatisfactory functional results of septoplasty. – Qualifying 

research work, manuscript copyright. 

Ph.D. thesis in Medicine Science with a degree in 14.01.19 – 

Otorhinolaryngology (222 - Medicine). – Kharkiv Medical Academy of 

Postgraduate Education, Public Health Ministry of Ukraine, Kharkiv, 2019. – 

Public Institution «Prof. O. S. Kolomiichenko Institute of Otolaryngology of 

National Academy of Medical Science of Ukraine», Kyiv, 2019. 

  Actuality of topic. Realization of all functions of the nose as of an 

organ is based on its main function that is respiratory. The complicated nose 

anatomy and the ability of dynamic change of nasal cavity configuration due to 

the reactions of mucous membrane, movability of the front nasal valve 

elements are directed to the adaptation of airflow to acquire physical indexes 

(type of the flow, speed, resistance etc.) wherein the flow will provide the 

realization of physiology processes. 

Reconstructive interventions in the nasal cavity in relation to nasal 

airflow obstruction are the most widespread surgery interventions in 

otolaryngology. The methodologies of surgery interventions and special 

surgical methods have required an active development and technical perfection 

as of today. Nevertheless, a certain percentage of functionally unsatisfactory 

results of such interventions still remains. In different sources, the percentage 

of unsatisfactory functional results of septoplasty is given amounting up to 

30%. The underestimation of aerodynamic researches importance and their 
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complicated interpretation predetermines the fact that even the experienced 

doctors conduct the surgery mostly based themselves upon their own 

experience.  

The present methods of research in relation to the nasal breathing allow 

estimating the physical indexes (general resistance and air volume). In order to 

the physical indexes acquired a clinical value, a special methodology is 

necessary that will allow to separately estimate the influence of each 

anatomical-physiological unit in the nasal cavity over the nasal breathing 

structure. It will allow to objectivate the patient’s complaints and surgical 

indications. And at the stage of planning the range of surgical interference it 

will ensure determining the specific anatomic formations predetermining the 

origin of pathological nasal resistance to the airflow. Thus, it is possible to 

prevent the unsubstantiated surgeries, violation of normal structures from the 

aerodynamic point of view, to make the surgery range objectively reasonable 

and to minimize it with the sufficient functional efficiency of the intervention. 

The goal of research is to increase the efficiency of diagnostics and 

treatment of nasal respiratory dysfunction on the basis of the improved 

methodology of rhinomanometry. 

Scientific novelty of the research. For the first time on the basis of the 

improved methodology of front active rhinomanometry with the complex of 

functional tests the structure of dysfunctions of the nasal breathing has been 

investigated in the remote periods for the patients who underwent the 

reconstructive interventions on a nasal septum and their influence over the 

quality of life has been determined. It has been found out that the amount of 

functionally unsatisfactory results influencing the patients’ quality of life 

correlates with a postoperative period, certifying a minimum in the first year 

and arriving at a maximum in the third year after the surgery (from 4% in 1 

year to 25% in 3 years). 
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The basic aerodynamic factors of the development of nasal breathing 

functions abnormality have been studied and characterized in remote periods 

after reconstructive interventions on a nasal septum. The analysis of the remote 

functional results of septoplasty obtained during the research certifies that the 

principal reason of increasing amount of unsatisfactory functional results in the 

first three years after the surgery is related to the hydroptic-mucosal 

component. Such changes are practically not recorded in the first year (0%) 

after the surgery and appear during the next years, arriving at a maximum in 

the third year (12,5%). 

For the first time there has been researched and described the efficiency 

of the correcting interventions on a nasal septum, conducted considering the 

indexes of the improved by front active rhinomanometry with the complex of 

functional tests. It has been proved that in the group of the patients who had the 

aerodynamic examination on a nasal septum before the surgical intervention, 

compared to the group, where the examination has not been conducted, there 

has been observed a statistically significantly less amount of unsatisfactory 

results after surgical treatment. Thus, in the group of the patients operated on 

classic methodology, there were 10 cases (13,16%) of determined dysfunctions 

and dissatisfaction of nasal breathing functions compared to 3 (3,57%) similar 

cases in the group of the operated patients taking into account the data of front 

active rhinomanometry with the complex of functional tests and KT-analysis. 

Practical value of the results obtained. Based upon the results of the 

research conducted, the practical recommendations as to realization of 

rhinomanometry inspection of the patients with the complex of functional tests 

have been worked out for whom the reconstructive intervention on a nasal 

septum has been planned. The possibility of physiology interpretation of the 

physical data obtained is of great importance. 
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The recommendations developed have a substantial practical value as to 

determining the tactics of realization of reconstructive surgical intervention on 

a nasal septum based upon the results of inspection under the improved 

methodology of realization of front active rhinomanometry with the complex 

of functional tests. 

Materials of thesis work. The data contained in the research have been 

obtained as the inspection result of 160 patients aged from 18 to 59. Among 

those the remote functional results have been investigated for 76 patients who 

underwent septoplasty in the period up to 3 years (to 2015) inclusive, 

indications for septoplasty for whom were determined without considering 

front active rhinomanometry with the complex of functional tests, i. e. by the 

generally accepted methodology of pre-surgical inspection and planning. The 

other group included 84 patients who underwent the surgery taking into 

account the data of front active rhinomanometry with the complex of 

functional tests, endoscopic and tomographic analysis (KT-analysis) in 3-year 

period (to 2015). The patients with identical terms after the surgery (to 2015 

inclusive) have been selected for the comparison groups. The control group has 

been formed by 10 volunteers aged from 19 to 55 who had no problems with 

nasal breathing functions and did not undergo any surgeries in that regard. The 

research has been carried out on the base of Kharkiv Municipal Clinical 

Hospital №30 that is the clinical base of otolaryngology and children's 

otolaryngology department of Kharkiv Medical Academy of Postgraduate 

Education and on the base of Scientific-Practical Centre of illnesses of ear, 

throat and nose («LOR-clinic Hariuk», Kharkiv). 

For the subjective estimation of the nasal breathing and quality of life 

function condition, the standard scale-questionnaire of «Nasal Obstruction 

Septoplasty Effectiveness» (NOSE) has been used. This scale is a statistically 
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reliable selection of clinically significant complaints that definitely allow 

estimating the functional condition of the nasal breathing. 

For an objective estimation an endoscopic nasoscopy has been executed 

by means of Karl Storz endoscopes with the viewing angle 0, 30 and 70 

degrees. 

The tomographic research has been carried out at the cone-beam 

computerized tomograph PaX Uni3D with a further multimode analysis by the 

program Еz3D 2009. 

The objective estimation of the nasal breathing condition, the study of 

aerodynamic indexes has been carried out by the rhinomanometer OPTIMUS. 

As a result of the researches conducted and their analysis it has been 

defined: 

-               Integration in the front active rhinomanometry methodology of ζ-

coefficient definition with its consecutive research during the complex of 

functional tests allows obtaining the physiology interpretation of the results and 

conducting еру topic differential diagnostics of influence of certain parts of 

nasal cavity over the forming of nasal resistance to airflow, that considerably 

promotes informing of rhinomanometry research of the nasal breathing 

dysfunctions at nasal septum deviation. 

-                  During the research of remote functional results for the patients who 

underwent septoplasty without considering the data of rhinomanometry 

research it has been found out that the number of functionally unsatisfactory 

results influencing the patients’ quality of life correlates with the post-surgery 

period, consequently – minimum during the first year, maximum during the 

third year after the surgery (from 4% after 1 year to 25% after 3 years). 

-                 The analysis of the remote functional results of indexes obtained while 

researching shows that the principal reason of increasing amount of 
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unsatisfactory functional results during the first three years after the surgery is 

related to the hydropic and mucosal component. Such changes are practically 

absent during the first year (0%) after the surgery, and at a later stage they 

increase during the following years, their maximum is fixed in the third year 

(12,5%) of post-surgery period. 

-                 On the basis of the results obtained, the chart of pre-surgery inspection of 

the patients has been developed, that includes the preliminary rhinomanometry 

research on the improved methodology of front active rhinomanometry with 

the complex of functional tests and further comparison of the obtained indexes 

to the endoscopic and computer tomography researches with the analysis of 

respiratory space descriptions and further determination of optimal place and 

range of septoplasty. 

-                 It has been proved that for the group of patients who have had front 

active rhinomanometry with the complex of functional tests before the surgical 

intervention on a nasal septum compared to a group for whom front active 

rhinomanometry with the complex of functional tests has not been conducted 

before the surgery, there has been observed a statistically significantly less 

amount of unsatisfactory results after surgical treatment. Thus, in the group of 

the patients who underwent the surgery on classic methodology, there were 10 

cases (13,16%) of dysfunctions detected and dissatisfaction with nasal 

breathing functions compared to 3 (3,57%) similar cases in the group of those 

underwent the surgery considering the indexes of front active rhinomanometry 

with the complex of functional tests and KT-analysis. The difference between 

the parts of unsatisfactory results of surgical treatment in the compared groups 

is statistically significant. 

Keywords: front active rhinomanometry, functional results, nasal breathing 

function, nasal septum, NOSE, septoplasty.  
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ВСТУП 

Актуальність:  

Ніс, як орган, є функціонально складною системою, що реалізує 

окрім дихальної функції також цілий комплекс функцій (резонаторна, 

нюхова, зігріваюча, очисна, зволожуюча та інш.). Окрім цього, ніс 

забезпечує фізіологічний супротив на видиху, що необхідний для 

формування позитивного тиску в легенях на видиху, що є умовою 

правильного газообміну кисню в легенях. З іншого боку підвищений 

супротив на видиху (за наявності супутньої патології легень) підвищує 

ризик виникнення спонтанного пневмотораксу (Mlynski G.  2005). 

Реалізація всіх функцій носа як органа базується на головній його функції 

– дихальній. Складна анатомія носа та можливість динамічної зміни 

об’єму носової порожнини завдяки реакціям слизової оболонки, 

рухомості елементів переднього носового клапану направлені на 

адаптацію потоку повітря для набуття ним таких фізичних показників 

(типу потоку, швидкості, опору та інш.), за яких потік повітря буде 

здатний забезпечити реалізацію фізіологічних процесів. Таким чином, ми 

розглядаємо ніс, як фізіологічно активний орган, але його функція 

реалізується завдяки фізичним процесам. Потоки повітря в порожнині 

носа формуються за законами аеродинаміки, де всі структури носа 

відіграють відповідну роль: конфузорів,  дифузорів, клапанів, форма 

носових раковин (ніби «крил») та просторів між ними також обумовлена 

аеродинамікою. Недооцінка важливості аеродинамічних досліджень та їх 

складна інтерпритація зумовлює те, що навіть  досвідчені лікарі оперують 

спираючись, більшою мірою, на власний досвід. Щоб спростити 

сприйняття вищезазначеного наведемо це у вигляді метафори: Лікар має 

оперувати складно побудовану аеродинамічну трубу щоб нормалізувати ії 

функцію. Але, спираючись тільки на досвід не можливо досягнути 

кращих результатів, коли корегуєш те, чого не можеш визначити і, 
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відповідно, не розумієш. Лікар не інженер, однак, лікар, що втручається в 

певні фізичні процеси повинен розуміти ази фізики аеродинамічних 

процесів так само, як і пілоти вчать ази аеродинаміки перш ніж управляти 

літаком.  

 Існуючі методи дослідження носового дихання дозволяють 

оцінювати суто фізичні показники (загальний опір та обсяг пропущенного 

повітря). Для того щоб фізичні показники набули клінічного значення, 

необхідна методика, що дозволить окремо оцінювати вплив кожної 

анатомо-фізіологічної одиниці в порожнині носа на структуру носового 

дихання. Це дозволить об'єктивізувати скарги хворого і показання до 

операції, а на етапі планування обсягу оперативного втручання визначати 

конкретні анатомічні утворення, що зумовлюють виникнення 

патологічного носового опору повітряному потоку. Таким чином можна 

запобігти необгрунтованому виконанню операцій, порушенню 

нормальних з аеродинамічної точки зору структур, обсяг операцій 

зробити мінімально необхідним, об'єктивно обгрунтованим при достатній 

його ефективності.  

Завдяки введеню нового підходу в аналізі показників із 

використанням  «дзета-коефіцієнта» (ζ-коефіцієнта) в удосконаленому 

методі передньої активної риноманометрії (риноманометр OPTIMUS 

свідоцтво держреєстрації №14777\2015) стає можливим оцінювати 

кількісні характеристики турбулентних потоків повітря протягом акту 

дихання. Із розширеням можливостей дослідження змінюються розуміння 

фізіології дихання та впливу анатомічних структур порожнини носа на 

його аеродинаміку. Так на сьогодні на основі аналізу ζ-коефіцієнту 

впродовж носового дихального циклу (вдоху та видоху) доведено 

існування шести фаз (Гарюк О.Г., Нечипоренко А.С., Чмовж В.В., 2013). 

Методика передньої активної риноманометрії (ПАРМ) згідно з  

рекомендаціям світового комітету з питань стандартизації оцінки 
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носового дихання (ISСOANA) є найбільш фізіологічно адекватним 

методом вимірювання характеристик повітряного носового потоку. 

Поєднуючи вдосконалену методику ПАРМ з комплексом функціональних 

проб, ми можемо поглиблено вивчати  роль окремих структур порожнини 

носа в процесі носового дихального циклу. Характеристики носового 

повітряного потоку вимірються в похідному стані. Далі проводиться 

проба з деконгестантами, яка дозволяє відокремити проблеми пов'язані з 

набряково-мукозальними реакціями (незалежно від того, що і коли їх 

викликає, чи то носовий цикл або вазомоторна реакція, бо під час проби  

вазомоторний компонент виключається з акту дихання шляхом анемізації 

і ми оцінюємо вплив даної анатомічної конфігурації порожнини носа на 

носовий опір). Якщо після виключення вазомоторного компонента ми 

отримаємо нормальне носове дихання можна зробити висновок, що 

порушення носового дихання або його епізоди вночі зумовлені тільки 

вазомоторними порушеннями чи нормальним носовим циклом. Якщо 

після анемізації слизової оболонки нормалізації носового дихання не 

відбулося це вказує на те, що порушення носового дихання пов'язане із 

анатомічними перешкодами. Завдяки наступному дослідженню із 

використанням проб Котла та тесту з розширенням носового клапану 

визначається роль носового клапана та передніх відділів перегородки 

носа в структурі носового опору. Якщо після цього отримано нормальні 

характеристики носового повітряного потоку стає зрозумілим, що 

порушення носового дихання відбулося за рахунок деформацій 

переднього відділу носової перегородки і\або носового клапану. Під час 

усіх наведених проб вимірюється не тільки показник носового опору, а 

визначається дзета-коефіцієнт, який вказує, чи відбувається за таких умов 

формування турбулентних фізіологічно-активних токів повітря. Це 

важливо в прогнозуванні результатів оперативного втручання, бо якщо, 

наприклад, після проби з деконгестантами зник патологічний носовий 
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опір або носового опору зовсім нема, але при цьому не відбувається 

формування турбулентних потоків повітря, то це вказує на ризик 

надмірної корекції структур носа, що підвищує в подальшому ризик 

розвитку (повністю або субкомпенсовано) синдрому порожнього носа. 

Або навпаки, якщо визначено, що порушення носового дихання 

відбувається тільки з одного боку і у зв’язку з цим буде виконано 

корекцію носової перегородки в інший бік виникає ризик того, що 

утворений простір буде занадто широким для формування турбулентних 

потоків повітря і це призведе до розвитку (спочатку компенсаторно, а з 

часом патологічних) вазомоторних розладів та гіпертрофічних явищ 

(Mlynski G., 2005). Це збігається із проведеним нами аналізом віддалених 

функціональних результатів раніше оперованих хворих (Г.И. Гарюк, О.Г. 

Гарюк, Светличный А.Е., 2017).   

Реконструктивні втручання в порожнині носа стосовно порушень 

носового дихання є найпоширенішими оперативними втручаннями в 

отоларингології. Методики оперативних втручань, окремі хірургічні 

прийоми на сьогодні отримали надзвичайного розвитку та технічної 

досконалості. Не зважаючи на це, всеодно, зберігається певний відсоток 

функціонально незадовільних результатів таких втручань. Історично 

септопластика, як і всі операції еволюціонує по шляху оптимізації, 

зменшення обсягу, перегляду показання, впровадженню малоінвазивних 

прийомів та інш. Через складність дослідження та, головним чином, 

стандартизації дослідження функції носового дихання (Ingo Baumann, 

2010) об'єктивізація показання, прогнозування результатів, планування 

септопластики та, в подальшому, визначення причин можливих 

незадовільних функціональних результатів становить складну проблему 

сучасної отоларингології. З різних джерел надходять різноманітні, у 

багатьох випадках невідповідні одне одному, дані стосовно задоволеності 

результатом септопластики у різні терміни після операцій. Наприклад, 
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різке зниження відсотку задоволених до 51% у термін 9 місяців, а 

віддалено, до 9 років, до 26% (Jessen M, Ivarsson A, Malm L., 1989). За 

інших джерел наводяться відсотки задоволених на рівні 70,5%-86% 

(Bohlin L, Dahlqvist A, 1994; Samad I, Stevens HE, Maloney A, 1992) та 

68%-73% (von Bomhard A, Hoffmann T, Scheithauer M, Grossi AS, Sommer 

F, Ott S. 2017). Дослідження використовують різні критерії оцінки, які не 

завжди є стандартизованими та актуальними насьогодні. 

Таким чином в нас з’являється можливість деталізації ролі та 

локалізації тих чи інших структур та процесів в структурі носового 

дихання. Ми маємо змогу об’єктивно планувати майбутні лікувальні та 

хірургічні заходи. Використання нових методів обробки результатів, 

додаткові діагностичні можливості, поглиблення розуміння фізіології та 

аеродинаміки носового дихання і, як наслідок, можливість підвищити 

ефективність наступного хірургічного втручання зумовлює актуальність 

цього дослідження. 

 

Зв`язок роботи із науковими програмами, планами, темами: 

Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-

дослідних робіт Харківської медичної академії післядипломної освіти, 

затвердженим МОЗ України, як фрагмент планової наукової роботи 

кафедри оториноларингології та дитячої отоларингології на тему 

«Удосконалення методів діагностики та лікування хворих на хронічні 

риніти з урахуванням параметрів носового дихання‖, № державної 

реєстрації 0115U000144.  

 

Мета: 

 Підвищення ефективності діагностики та лікування порушень 

дихальної функції носа, на основі використання вдосконаленої методики 

риноманометрії. 
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Задачі:  

1. Удосконалити методику проведення передньої активної 

риноманометрії з метою підвищення її інформативності при 

викривленнях носової перегородки. 

2. Використовуючи удосконалену методику передньої активної 

риноманометрії провести дослідження віддалених функціональних 

результатів у термін від 1 року до 3 років у пацієнтів, що перенесли 

корегуючі втручання на носовій перегородці. 

3. Визначити основні аеродинамічні чинники, що негативно впливають 

на дихальну функцію носа у віддаленому періоді після корегуючих 

втручань на носовій перегородці. 

4. На основі аналізу отриманих даних та використовуючи показники 

удосконаленого метода передньої активної риноманометрії розробити 

рекомендації щодо визначення обсягу та особливостей планування та 

проведення корегуючого хірургічного втручання на носовій перегородці. 

5. Провести оцінку ефективності хірургічних втручань на носовій 

перегородці з приводу порушення функції носового дихання, що 

проведені з урахуванням даних удосконаленої риноманометрії.  

 

Об`єкт дослідження: 

Носове дихання. 

 

Предмет дослідження: 

Стан дихальної функції, архітектоніки порожнини носа та показники 

якості життя хворих із порушенням функції носового дихання та тих, що 

перенесли септопластику. 
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Методи дослідження:  

Передня активна риноманометрія (риноманометр OPTIMUS свідоцтво 

держреєстрації №14777\2015), конусно-променева комп’ютерна 

томографія (КПКТ), загальноклінічні  аналізи, ендоскопічні методи 

дослідження порожнини носа та навколоносових синусів, опитувальна 

шкала: візуально-аналогова шкала (ВАШ) та NOSE, статистичні методи 

обробки отриманих результатів (дисертація була розглянута комісію з 

питань етики та деонтології при ХМАПО та отримала позитивну оцінку і 

не мала зауважень щодо методів дослідження). 

Для обробки скарг використовувалась високоспецифічна 

опитувальна шкала Nasal Obstruction Septoplasty Effectiveness (NOSE) 

Scale, за допомогою якої визначають ступінь прояву та клінічного 

значення скарг на порушення носового дихання перед та після 

септопластики. Дана шкала є статистично доведеною вибіркою клінічно 

значущих скарг, які достовірно дозволяють оцінювати функціональний 

стан носового дихання, що визначено у відповідних дослідженнях 

(Stewart MG, Smith TL, Weaver EM, Witsell DL, Yueh B, Hannley MT, 

Johnson JT, 2004). Для адаптації шкали із повним збереженням її 

достовірності був проведений  ретельний та виверений її переклад. 

Оцінка якості життя пацієнта за шкалою NOSE проводиться 

шляхом заповнення пацієнтом анкети встановленого зразка, в якій 

необхідно обвести «найбільш правильний, на думку пацієнта» показник 

від 0 до 4 для кожного питання. Надалі кожен обведений пацієнтом 

показник множиться на 5 і потім вони підсумовуються, таким чином 

максимальний показник для цієї шкали дорівнює 100. Залежно від 

кількості отриманих балів пацієнти поділяються на три групи: 

«Нормальне дихання або незначне порушення дихання» (менше 25 балів), 

«Середній ступінь порушення носового дихання» (25−50 балів) та 

«Сильний ступінь порушення носового дихання» (50−100 балів). 



25 

Проводилося стандартне ендоскопічне дослідження, з метою  

вивчення анатомічного взаємовідношення структур порожнини носа, 

стану слизової оболонки, визначення проявів запальних або алергічних 

процесів в порожнині носа, як можливих причин порушення носового 

дихання або факторів, що вплинути на післяопераційні результати. 

Дослідження проводилося з використанням ендоскопів Karl Storz з кутом 

огляду 0, 30 та 70 градусів. Також під час ендоскопії визначались ділянки 

контакту слизової оболонки та викривленої носової перегородки, що 

згідно концепції Мессерклінгера (W. Messerklinger, 1970), призводить до 

порушення носового циклу. Даний метод є сучасним, об’єктивним та 

неінвазивним методом дослідження, однак він не може повною мірою 

забезпечити всю необхідну для дослідження інформацію через певні 

технічні обмеження. Так, за умов значних викривлень носової 

перегородки технічно неможливо дослідити всі відділи порожнини носа. 

Також не завжди можливо одномоментно симетрично співставляти та 

вимірювати складні анатомічні взаємовідношення перегородки та 

латеральної стінки порожнини носа на кожній з половин, що має 

принципове значення для подальшого розрахунку  та оцінки дихальних 

просторів. За необхідності ендоскопічно неможливо повноцінно 

дослідити стан навколоносових синусів і оцінити можливу супутню 

патологію.  

З метою діагностики та виключення супутніх патологічних процесів 

в навколоносових синусах (кісти, поліпозні процеси, хронічні синусити, 

порушення остеомеатального комлексу) та у зубо-щелепній системі 

проводилось томографічне дослідження на конусно-променевому 

томографі PaX – Uni3D, що має мінімальне променеве навантаження 

(Г.И. Гарюк, А.Ю. Меркулов, О.Г. Гарюк, 2013.). Також ці дані 

дозволяють співвідносити результати риноманометричного дослідження з 

анатомією структур носа, що необхідно для правильного обчислення та 
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моделювання оперативного втручання на етапах його планування, що 

дуже важливо для правильного розрахунку ремоделювання дихальних 

просторів порожнини носа.  Використання саме конусно-променевого 

томографу із відповідним програмним забезпеченням дозволяє отримати 

максимум діагностичної та розрахункової інформації, що пов’язано із 

багатофункціональністю обробки зображень, 3D моделюванням, 

мінімальним шагом томографічних зрізів у трьох площинах та інш.  

Об`єктивна оцінка стану носового дихання та вивчення 

аеродинамічних показників проводилося за допомогою риноманометра 

OPTIMUS (Україна. Свідоцтво про держреєстрацію 14777/2015). 

 Методика передньої активної риноманометрії, що реалізована в 

даному риноманометрі, визначена світовим комітетом по стандартизації 

вимірювань повітряного носового потоку  (ISСOANA) як найбільш 

фізіологічно адекватний і об'єктивний метод оцінки носового дихання. 

Реєстрація показників R150, R2(V2), та поведінка ζ-коефіцієнту (дзетта-

коефіцієнт) проводиться по черзі в кожній половині носа за розробленою 

методикою із доповненням комплексом функціональних 

риноманометричних проб: спочатку проводиться оцінка всіх показників 

(R150, R2 (V2), ζ -коефіцієнту) в початковому стані. Потім проводиться 

оцінка цих показників через 20 хвилин після анемізації порожнини носа із 

застосуванням деконгестантів. Додатково, оцінка всіх показників 

проводиться використовуючи проби Котла, та з розширенням носового 

клапану. У всіх дослідженнях проводиться аналіз ζ - коефіцієнту. Перед 

проведенням вимірювання для зменшення впливу вегетативних реакцій 

пацієнт протягом не менше 20 хвилин знаходиться в кабінеті, де буде 

проведено вимірювання. На сьогодні така методика проведення передньої 

активної риноманометрії дозволяє отримати найбільш фізіологічно 

адекватні та повні дані стосовно аеродинамічних процесів, що 

відбуваються в порожнині носа. 
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Наукова новизна дослідження:  

Уперше на основі вдосконаленої методики ПАРМ із КФП 

досліджено структуру порушень функції носового дихання у віддалені 

терміни у хворих, що перенесли реконструктивні втручання на 

перегородці носа і визначено їх вплив на якість життя. З’ясовано, що 

кількість функціонально незадовільних результатів, які впливають на 

якість життя пацієнтів, корелює з післяопераційним терміном, 

засвідчуючи мінімум у перший рік і досягаючи максимуму у третій рік 

після операції (від 4% через 1 рік до 25% через 3 роки) (Г=0,586207, 

p=0,002294<0,05). 

Досліджені і охарактеризовані основні аеродинамічні чинники 

розвитку порушень функції носового дихання у віддалені терміни після 

реконструктивних втручань на перегородці носа. Аналіз отриманих під 

час  дослідження віддалених функціональних результатів септопластики 

засвідчує, що основна причина збільшення кількості незадовільних 

функціональних результатів у перші три роки після операції пов’язана з 

набряково-мукозальним компонентом. Такі зміни практично не 

фіксуються в перший рік (0%) після операції і проявляються протягом 

наступних років, досягаючи максимуму на третій рік (12,5%) 

(Z=3,464102, p=0,0142<0,05). 

Уперше досліджена і охарактеризована ефективність 

коригувальних втручань на перегородці носа, проведених з урахуванням 

показників удосконаленої ПАРМ із КФП. Доведено, що в групі пацієнтів, 

яким перед хірургічним втручанням на носовій перегородці проведено 

аеродинамічне дослідження, порівняно з групою, де воно не проводилися, 

спостерігається статистично значущо менша кількість незадовільних 

результатів після хірургічного лікування. Так, у групі пацієнтів, 

оперованих за класичною методикою, спостерігалося 10 випадків 

(13,16%) виявлених порушень і незадоволеності ФНД проти 3 (3,57%) 
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подібних випадків у групі оперованих з урахуванням даних ПАРМ із 

КФП та КПКТ-аналізу. Різниця між частками незадовільних результатів 

хірургічного лікування у порівнюваних групах є статистично значущою 

(Z=2,1915, p=0,0133<0,05). 

 

Практична значущість отриманих результатів: 

На підставі результатів здійсненого дослідження розроблені 

практичні рекомендації щодо проведення риноманометричного 

обстеження пацієнтів із комплексом функціональних проб, яким 

плануюється реконструктивне втручання на перегородці носа. Важливою 

є поява можливості фізіологічної інтерпретації отриманих апаратних 

даних. 

Істотне практичне значення мають розроблені рекомендації щодо 

визначення тактики проведення реконструктивного хірургічного 

втручання на перегородці носа на основі результатів обстеження за 

удосконаленою методикою проведення ПАРМ із КФП. 

 

 Впровадження результатів дослідження в практику: 

 Результати проведеного дослідження впроваджені в практику й 

використовуються в рамках лікувально-діагностичного процесу в роботі 

отоларингологічного відділення № 2 КНП «Міська клінічна лікарня 

№ 30» ХМР м. Харкова, отоларингологічного відділення Харківської 

клінічної лікарні на залізничному транспорті № 2 Філії «Центр охорони 

здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», 

науково-практичного центру хвороб вуха, горла та носа «ЛОР-клініка 

―Гарюк‖» м. Харків. 

Матеріали дисертаційної роботи використовуються під час проведення 

практичних і семінарських занять із лікарями-інтернами, слухачами 

курсів тематичного удосконалення з невідкладної допомоги як для 
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отоларингологів, так і лікарів сімейної практики, лікарів швидкої 

невідкладної допомоги на кафедрі отоларингології і дитячої 

отоларингології Харківської медичної академії післядипломної освіти.  

            

Особистий вклад здобувача:  

Здобувачем особисто проведено відбір, опитування та 

риноманометричне дослідження 170 пацієнтів. Здобувач брав участь у 

розробці концепції риноманометричного дослідження при викривленні 

носової перегородки. Разом з науковим керівником розроблена схема 

обстеження та планування оптимального обсягу хірургічного втручання 

стосовно порушення функції носового дихання. Проведено аналіз 

отриманих результатів досліджень, обгрунтовано науково-практичні 

висновки. 

   

Апробація дисертаційної роботи: 

1. Доповідь на засіданні наукового товариства отоларингологів м. 

Харків 12.09.18 ―Методика прогнозування ефекту хірургічних втручань 

на носовій перегородці‖ 

2. Стендова доповідь ―Значення локалізації патологічного носового 

опору повітряному потоку при виборі способу лікування‖ на традиційній 

щорічній конференції з міжнародною участю ―Сучасні досягнення в 

отоларингології‖ Україна, м.Львів, 01-02.10.2018р.  

  

  Публікації: 

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 6 наукових робіт: 5 

статей надруковано в спеціалізованих фахових виданнях, затверджених 

ДАК України (з них 3 – у виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз); 1 тези у матеріалах конференції з міжнародною 

участю.  
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 Обсяг та структура дисертації:  

Дисертація викладена українською мовою на 172 сторінках 

машинописного тексту. Робота складається з титульного аркуша, 

анотації, переліку умовних скорочень, змісту, основної частини, списку 

використаних джерел літератури, що приведений після кожного розділу, 

додатків. Списки літератури містять 180 джерел, з яких 42 роботи – 

кирилицею і 138 - латиницею. Робота проілюстрована 10 таблицями та 39 

малюнками.  
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РОЗДІЛ 1  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

Проблема порушень носового дихання є однією з найбільш 

важливих в отоларингології. Майже 25% населення страждають від 

порушення носового дихання, не пов’язаного з алергією [111]. 

Викривлення носової перегородки спостерігається в 

новонародженних дітей до 58 % [108; 122], у дітей і дорослих за різними 

даними від 16 % до 88 % [13; 21; 33; 61; 69; 107; 108; 165; 166].  

Під час дослідження 2112 дорослих черепів п’яти етнічних груп 

(європейський, індійський [азіатський], китайський, африканський та 

австралійський аборіген) було з’ясовано, що 21 % обстежених мають 

пряму перегородку, 37 % – із відхиленнями і 42 % – викривлену. Загальна 

кількість викривлень сягає 79 % випадків із 2112 досліджень [72; 126].  

На сьогоднішній день доведено, що лише 5% людей мають рівну 

перегородку носа [1]. 

Ніс є початковою частиною дихального шляху й відіграє важливу 

роль для зв’язку організму із зовнішнім середовищем. Як орган ніс має 

складну анатомічну структуру, що виконує комплекс функцій. Окрім того 

від функції носового дихання залежать й інші функції організму, як 

безпосередньо не пов’язані із процесом дихання [13; 21; 33], так і ті, що 

безпосередньо залежать від носового дихання [13; 21; 33; 154; 160]. 

Науковці виділяють такі функції носа: дихальну, рефлекторну, 

захисну, калориферну, видільну, всмоктувальну, нюхову [2; 13; 21; 26; 

33]. 

Виконання всіх наведених функцій носа як органа ґрунтується на 

його головній функції – дихальній. Анатомія носа, фізіологічні реакції 

первинно спрямовані на адаптацію потоку повітря, який повинен мати 

відповідні фізичні показники (типу потоку, швидкості, опору та ін.), для 
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забезпечення фізіологічних процесів у носі. Таким чином, ніс 

розглядають як фізіологічно активний орган, але його функція 

реалізується завдяки фізичним процесам. У випадку із носом, потоки 

повітря формуються за законами аеродинаміки, де всі структури носа 

відіграють роль аеродинамічно активних поверхонь. 

 

1.1. Особливості аеродинамічних процесів у порожнині носа в 

нормі і при патології 

У вивченні фізіології носового дихання одним із найважливіших 

питань є аеродинаміка. Вона визначає поведінку повітряного потоку в 

порожнині носа. І така складна, з анатомічного погляду, будова носової 

порожнини пов’язана з його аеродинамікою [7]. 

Для досягнення оптимальних показників обігріву, зволоження й 

очищення необхідний турбулентний потік повітря [98; 106; 107; 108]. 

Реалізація фізіологічних функцій носа залежить від швидкості потоку 

повітря та співвідношення часу, при якому повітряний потік стає 

турбулентним, і часу, коли він ламінарний [7]. 

Провідна роль у регулюванні розподілу повітряного потоку 

належить носовому клапану, печеристій тканині носових раковин і 

перегородці носа [27]. 

Ширина активного повітряного потоку приблизно дорівнює 

подовжньому перетину носового клапана (1,3–1,5 см). Розмір порожнини 

носа від продирявленої пластинки до дна складає 4,5–5 см. Таким чином, 

активний повітряний потік займає приблизно 1/4 – 1/3 просвіту 

порожнини носа. 

Аеродинамічні характеристики повітряного потоку залежать від 

кількох обов’язкових умов: величини просвіту дихального шляху, 

швидкості потоку повітря, наявності чергування «звуження-розширення». 

Перенесемо ці обов’язкові умови на порожнину носа: просвіт – відстань 
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між перегородкою носа і латеральною стінкою порожнини носа, 

швидкість потоку – величина, яка залежить від роботи легенів на вдиху, 

«звуження-розширення» задані анатомією порожнини носа, наявністю 

клапанів і викривлень порожнини носа, які взаємно компенсують одне 

одного. Зміна аеродинамічних характеристик у цій системі забезпечується 

за рахунок вазомоторних процесів у носових раковинах і кавернозних 

ділянках перегородки носа, а також завдяки зміні швидкості потоку на 

вдиху. Це є механізмом адаптації аеродинаміки порожнини носа для 

реалізації нормального носового циклу в умовах зміни активності 

(наприклад, при переході з ходьби на біг) або зміні чинників 

навколишнього середовища (холод, запиленість і т. д.). Ці ж процеси 

виступають механізмом компенсації надлишкового простору в порожнині 

носа [108]. Із погляду аеродинаміки, такі адаптаційні механізми – це 

спосіб змінити взаємну конфігурацію аеродинамічних поверхонь таким 

чином, щоб змінити (звузити або розширити) величину дихального 

просвіту між ними при певній швидкості потоку повітря, щоб у результаті 

потік набув необхідні характеристики, які забезпечать реалізацію всіх 

функцій носа. 

Закономірності поведінки потоків повітря в динаміці описувати 

складно, але при спокійному вдиху повітря проходить майже вертикально 

вгору через присінок носа зі швидкістю 2–3 м/с. Ще будучи ламінарним, 

потік звужується і в ділянці носового клапана його швидкість досягає 12–

18 м/с. Далі, після подолання ділянки переднього носового клапана, 

напрямок потоку стає горизонтальним і більшою чи меншою мірою 

турбулентним. Турбулентний потік повітря – позитивне явище для 

змішування потоку повітря в носі, а також забезпечення максимального 

кондиціонування з ефективним зігріванням і зволоженням повітря, 

оскільки він проходить через ніс у легені. Основний повітряний потік на 

вдиху проходить в ділянці середнього носового ходу через хоани і 
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спрямовується вертикально вниз у носовій частині глотки. На видиху 

основний повітряний потік іде в ділянці нижнього носового ходу [7; 60; 

106]. При збільшенні швидкості вдиху потік стає турбулентним і 

вихровим. Певну кількість повітря потік спрямовує в нюхову зону. Під 

час принюхування ми створюємо велику швидкість потоку, і в нюхову 

зону його потрапляє більше, але якщо це робити дуже енергійно, то нюху 

заважатиме принцип Бернуллі (при збільшенні швидкості потоку 

зменшується тиск) [7]. 

При об’ємній швидкості 10 мл/с повітряний потік ламінарний у 

передньому відділі і дещо турбулентний у середньому відділі порожнини 

носа. При об’ємній швидкості 300 мл/с повітряний потік, як і раніше, 

ламінарний у передньому відділі, але повністю турбулентний у носовій 

порожнині [7; 105]. 

Потрапивши в порожнину носа, повітряний потік проходить через 

його найбільш вузьке місце – носовий клапан, що нагадує кут, відкритий 

донизу, який дорівнює 10–15° із різною величиною перетину у верхньому 

й нижньому відділах. Відповідно до законів, що стосуються руху газів і 

рідин у трубках із різним діаметром, повітряний потік проходить ділянку 

носового клапана з різною швидкістю, закручуючись у спіраль. Далі 

турбулентний рух повітряного потоку стає ламінарним, іде в хоану по 

кривій лінії в загальному носовому ході уздовж середньої носової 

раковини. Горбок носа (agger nasi) на латеральній стінці порожнини носа 

перед місцем прикріплення середньої носової раковини й гачкоподібний 

відросток обмежують повітряному струменю шлях у середній носовий 

хід, завдяки чому вдихуване повітря не змішується з повітрям, що 

потрапляє в середній носовий хід із передніх навколоносових пазух і не 

перешкоджає його виходу. На вдиху відбувається пасивне додавання 

повітря з носових ходів і навколоносових пазух в основний струмінь у 

зв’язку з негативним тиском, що розвивається на вдиху в порожнині носа. 
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Під час видиху повітряний потік входить у порожнину носа через хоану, 

що має овальну форму і розміщена вертикально, не піддаючись 

завихренням, і дифузно проходить переважно по загальному, нижньому й 

середньому носових ходах. Однак максимальної густини повітря досягає 

в загальному носовому ході на рівні нижньої носової раковини, що 

свідчить про проходження основної маси повітряного потоку в цій 

ділянці. З огляду на те, що просвіт хоани в 3–4 рази більший за просвіт 

носового клапана, що чинить опір видихуваному повітрю, у порожнині 

носа створюється підвищений тиск, і повітря заповнює навколоносові 

пазухи, що звільнилися під час вдиху. Вільному входу повітря в середній 

носовий хід, куди відкриваються верхньощелепні, лобні й передні пазухи 

ґратчастої кістки, сприяє те, що задній кінець середньої носової раковини 

розвернутий у бік перегородки носа. Гачкоподібний відросток 

перешкоджає виходу повітря із середнього носового ходу й сприяє 

підвищенню в ньому тиску. При цьому в пазухи потрапляє остання порція 

повітря, що піддалася зігріванню, знешкодженню й очищенню, із високим 

вмістом кисню, тому що це повітря не потрапляло в легені. Цей 

дихальний цикл триває постійно, упродовж усього життя [1; 24; 25]. 

Класично, в аеродинамічному розумінні, у процесі дихання 

виділяють 4 фази за Фогт (Vogt): 1 – висхідна фаза на вдиху; 2 – низхідна 

фаза на вдиху; 3 – висхідна фаза на видиху; 4 – низхідна фаза на видиху 

(малюнок 1) [157]. 



36 

 

Мал. 1. Фази циклу носового дихання за Фогт (Vogt): 1 – висхідна 

фаза на вдиху; 2 – низхідна фаза на вдиху; 3 – висхідна фаза на видиху; 4 

– низхідна фаза на видиху. 

 

Такий розподіл необхідний для подальшого аналізу 

риноманометричного дослідження. Також видається можливим 

поглибити розуміння поведінки повітряного струменя в порожнині носа і 

його взаємодії з анатомічними утвореннями порожнини носа і, 

відповідно, їхнього аеродинамічного значення. На початку дихального 

циклу (фаза 1) носовий канал зберігає свою форму. Коли потік досягає 

максимального рівня, може виникати колапс і звуження каналу, і при цій 

же різниці тисків менший об’єм повітря проходить через ніс (фаза 2). У 

кінці вдиху потік повітря зменшується, клапан відкривається і знову 

повертається у вихідне положення. Видих може трохи розширити носові 

крила (фаза 3), які потім повертаються в початкове положення (фаза 4) 

[7]. 

Розроблення нових методів оброблення результатів 

риноманометричних даних уможливлює більш поглиблене вивчення 

аеродинаміки носового дихання. Стає зрозумілим, що аеродинамічно, при 
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аналізі динаміки зміни коефіцієнта носового опору, залежно від витрати 

повітря носовий дихальний цикл можна поділити на 6 фаз [5]. 

I фаза – фаза висхідного нестабільного інспіраторного потоку. У 

першій фазі, на вдиху, починає збільшуватися різниця тисків і як наслідок 

наростає потік. При цьому коефіцієнт носового опору значний і різко 

зменшується з наростанням потоку. 

II фаза – фаза стабільного інспіраторного потоку. У II фазі на вдиху 

різниця тиску і потік максимальні. Коефіцієнт носового опору стає 

постійним і не залежить від швидкості повітряного потоку. Це вказує на 

його турбулентність. Потік автомодельний. 

III фаза – фаза низхідного нестабільного інспіраторного потоку. 

Третя фаза характеризується зменшенням різниці тиску і як наслідок – 

зниженням потоку. При цьому коефіцієнт носового опору різко 

збільшується. 

IV фаза – фаза висхідного нестабільного експіраторного потоку. У 

IV фазі на видиху різниця тиску починає збільшуватися і як наслідок – 

збільшується потік. При цьому коефіцієнт носового опору значний і різко 

зменшується зі збільшенням потоку. 

V фаза – фаза стабільного (автомодельного) експіраторного потоку. 

У V фазі на видиху різниця тиску і потік максимальні. Коефіцієнт 

носового опору стає постійним і не залежить від швидкості потоку. Потік 

– автомодельний. 

VI фаза – фаза низхідного нестабільного експіраторного потоку. 

Шоста фаза характеризується зменшенням різниці тиску і як наслідок – 

зменшенням потоку. При цьому коефіцієнт носового опору різко 

наростає. 

Із погляду фізіології носового дихання, важливе співвідношення 

між об’ємом повітря, що пройшло через порожнину носа в 

турбулентному режимі, до об’єму повітря, що пройшло в перехідному і 
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ламінарному режимах потоку, тому що саме в II і V фазах відбувається 

максимальна взаємодія повітряного потоку зі слизовою оболонкою. 

Результатом цього є обігрів, зволоження й очищення повітряного 

струменя, що йде далі в легені. 

При утрудненому диханні або неадекватній аеродинаміці 

порожнини носа II і V фази коротшають або взагалі не виражені, об’єм 

повітря, що проходить через ніс у ці фази, стає значно меншим [5]. 

Морфологічні порушення перегородки носа можуть спричинити 

зміни нормальної аеродинаміки, яку сприймають спрощено, лише як 

здатність носа пропускати через себе повітря. При цьому часто 

недооцінюється вплив повітряного струменя на внутрішньоносові 

структури, не тільки на поверхню слизової оболонки, але й на рецептори 

вегетативної нервової системи, трійчастого нерва, судини. Необхідно 

пам’ятати, що адекватним подразником усіх внутрішньоносових структур 

є тільки повітряний струмінь. Звідси виникають фізіологічні й патологічні 

рефлекси або патологічні стани [16; 80; 102]. 

Відсутність або недорозвинення клітини agger nasi і ґратчастої 

лійки, гіпоплазія й аномалії розміщення гачкоподібного відростка, коли 

він перебуває в глибині середнього носового ходу, а також зміщений до 

перегородки носа передній кінець середньої носової раковини 

спричиняють порушення нормальної аеродинаміки, і повітряний потік 

потрапляє в середній носовий хід [1; 24; 25]. 

Особливого значення набуває ширина порожнини носа. Головним 

чином це важливо при проходженні повітря через нюхову ділянку. Так, 

якщо нижні відділи порожнини носа будуть надто широкі, то повітря буде 

проходити по шляху найменшого спротиву, оминаючи нюхову ділянку й 

рефлекторні зони, а це призводить до відсутності відчуття вдиху [108]. За 

таких умов потік повітря набуває ламінарного характеру, що спричиняє 



39 

пересихання слизової оболонки, а в подальшому – хронічний катаральний 

риніт, підвищеного утворення кірок. 

Важливе значення у формуванні носового дихального опору має 

передній носовий клапан. Більшість закордонних дослідників 

стверджують, що найбільш часто ділянка формування патологічного 

носового дихального опору локалізована в передніх відділах порожнини 

носа і в ділянці переднього носового клапана [66; 96; 101; 109; 121]. 

 

1.2. Методи дослідження аеродинаміки порожнини носа 

За основними аеродинамічними характеристиками потоку повітря 

через ніс більшість відомих методик поділяють на пресометричні, 

волюмометричні, пневмотахометричні, гігрометричні, фонометричні і 

резистометричні [6]. 

Для вимірювання «абсолютної» (за визначенням Ундріца) 

прохідності носа застосовують кілька приладів, які залежно від принципу 

внутрішнього облаштування, називаються: аеродромометр 

(Zwaardemaker, 1925) [6; 168], риноспірометр (Lion, 1925) [100], 

риноанемометр (Ундріц, 1930) [153]. 

Аеродромометр являє собою скляну трубку, в якій підвішена на 

двох тонких пружинках легка алюмінієва пластинка. Під час руху повітря 

через трубку пластинка відхиляється вгору або вниз. За величиною 

відхилення роблять висновок про швидкість протікання повітря, тобто 

про кількість повітря, що проходить за певну одиницю часу [6; 168]. 

У риноспірометрі головною частиною є маленький ящик, який має 

на протилежних стінках вхідний і вихідний отвори для струменя повітря. 

На горизонтальній осі прикріплена тонка металева пластинка, яка тим 

більше відхиляється від вертикального положення, чим швидше 

рухається повітря [6; 100]. 
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Риноанемометр В. Ундріца – це порожнистий скляний циліндр, у 

якому до тонкої металевої нитки підвішена крилатка з лопатями, яка під 

час руху повітря через трубку відхиляється і закручує металеву нитку. 

Прилад побудований за принципом анемометра. Висновок про швидкість 

руху повітря у трубці роблять з урахуванням кута відхилення лопатей 

крилатки: чим більший кут відхилення, тим більша швидкість руху 

повітря [6; 90]. 

Деякі науковці запропонували і зреалізували волюмометричні і 

тахометричні методики вимірювання функції носового дихання: 

риноспірометрія і носова пікфлуометрія. Швидкість повітряного потоку 

через ніс за методикою Ю. В. Мініна та А. Н. Власюка (1983) [20] можна 

визначити з великою точністю за допомогою пневмотахометра, який 

застосовувався в пульмонологічній практиці. 

Подібно до пульмонологічних методик, виникла 

ринопікфлуометрія, основу якої складає таке саме вимірювання витрати 

повітря. Відповідно до висновків М. Хольмстрема (Holmström) і 

співавторів (1990) [86], носова інспіраторна пікфлуомерія виявилася 

інформативною тільки для контролю за станом носового дихання до і 

після септопластики, але була непродуктивною як критерій відбору таких 

пацієнтів на операцію. Визначення функції носового дихання, де 

застосовується тільки аналіз динаміки потоку (риноспірометрія, 

пікфлуометр) або реєстрація різниці тиску, згідно з багатьма останніми 

дослідженнями, придатне лише для порівняння дихання різних половин 

порожнини носа між собою [86] або для вивчення носових циклів [32]. 

Акустична ринометрія – це метод, що обчислює закладеність носа 

шляхом аналізу відбитих звукових хвиль, що виходять із входу в ніздрю. 

Такий метод не вимагає багато часу і легко відтворюється. Акустична 

ринометрія є неінвазивним методом і вимагає для тесту мінімальної 
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участі пацієнта. На відміну від риноманометрії, для акустичної ринометрії 

не потрібен потік повітря. 

Уперше термін «акустична ринометрія» використав О. Хілберг в 

1989 році [19; 84]. Акустична ринометрія була введена в практику на 

початку 1990-х років як метод для вимірювання площі поперечного 

перерізу й об’єму порожнини носа [6; 83; 85]. 

Важливою особливістю акустичної ринометрії є можливість 

визначити ступінь і місце патології слизової оболонки носа і 

продемонструвати свою спроможність локалізувати структурні 

анатомічні утворення [38]. Акустична ринометрія відрізняється від інших 

методів здатністю представляти топографічно локалізацію і різновид 

закладеності носа [12]. 

Існує багато порівняльних досліджень між риноманометрією та 

акустичною ринометрією [10; 12; 34; 38; 59; 79], але акустична 

ринометрія – це статичний тест розмірів порожнини носа, вона не 

залежить від повітряного потоку [34], тому вона не може бути повністю 

адекватним методом визначення параметрів саме аеродинаміки 

порожнини носа. Окрім того, акустична ринометрія має деякі інші суттєві 

недоліки, що не можуть зробити її універсальним методом діагностики 

[19; 55; 87]. Обмежують можливості акустичної ринометрії такі стани: 

– блокована носова порожнина; 

– тест може проводитися тільки у випадках обструкції ділянки 

носового клапана і переднього відділу носа; з відстанню метод втрачає 

чутливість; 

– якщо виявлений стеноз, то обструкції, розміщені за стенозом, не 

обчислюються; акустичні сигнали, що сприймаються за стенозом, можуть 

бути не достовірними; 

– ненадійне оцінювання при перфораціях перегородки носа; 
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– надійне оцінювання неможливе, якщо кінець зонда спричиняє 

розширення крил носа; 

– колапс крил не відображається, оскільки під час вдиху через 

негативний тиск у присінку носа виникає певний динамічний феномен, а 

акустична ринометрія – це статистичний метод. 

Із появою персональних комп’ютерів значний науковий інтерес у 

дослідників і практиків викликає комп’ютеризована ринопневмометрія [8; 

14; 31], що дозволяє більш точно оцінювати й характеризувати стан 

прохідності носових шляхів. Вагомий внесок у розвиток 

ринопневмометричного методу дослідження дихальної функції носа і 

впровадження його в практику зробили такі вчені, як В. Бахман 

(W. Bachmann) [42], Бромс (Р. Broms) [6; 54], який запропонував свою 

оригінальну модель оцінювання носового опору, Керн (Е. Kern) [6; 92; 93] 

і П. Клемент (Р. Clement) [57], які працювали над проблемою 

стандартизації методу, К. Фогт (К. Vogt) [6; 133; 155] і його однодумці, 

які розробили методику так званої «ринопневмометрії високого 

розрізнення», або чотирифазової ринопневмометрії [6; 157]. 

У наш час у більшості випадків використовуються два основні 

методи проведення риноманометричних досліджень – передня і задня 

активна риноманометрія. Принципова відмінність цих методів полягає в 

тому, що при передній активній риноманометрії тиск у носовій частині 

глотки вимірюється в обтурованій половині порожнини носа [7; 140], а 

при задній – цей самий тиск вимірюється біля основи язика [3; 7]. 

Першість застосування  передньої активної риноманометрії дотепер 

залишається суперечливим питанням. Автори деяких джерел 

стверджують, що уперше як метод дослідження її застосував у 1958 році 

Дж. Ашан (G. Aschan) [41], інші ж засвідчують, що першість належить 

А. Семераку (А. Semerak), який опублікував свою роботу в тому ж 1958 р. 

[6; 136]. 
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Задня активна риноманометрія має деякі недоліки: неможливість 

проведення дослідження для різних половин порожнини носа (обидві 

половини носа досліджуються одночасно), це робить неможливим 

встановлення диференціального діагнозу, наприклад, при девіаціях 

носової перегородки. Другий істотний недолік – неможливість 

дослідження видиху через непередбачувані рухи м’язів м’якого 

піднебіння і язика. Третій, не менш істотний недолік, – те, що в зону 

вимірювань входить носова частина глотки і наявність гіпертрофованих 

м’язів або лімфоїдної тканини, що змінює конфігурацію носової частини 

глотки, істотно впливає на результат [7]. 

Аналіз наявних наукових відомостей засвідчує, що існуючі 

ринопневмометричні дослідження різняться за типом використовуваного 

обладнання й системою оцінювання отриманих даних [155]. З огляду на 

це виникла необхідність стандартизувати методики. Керн (Е. Kern) 

розпочав процес стандартизації ринопневмометрії в 1977–1981 рр. [6; 92; 

93]. У 1984 р. відбулося перше засідання Міжнародного комітету зі 

стандартизації риноманометрії (International Standardization Committee on 

Rhinomanometry) під керівництвом П. Клемента з Бельгії (Р. Clement) [6; 

57]. Тоді метод передньої активної риноманометрії (ПАРМ) був 

стандартизований. Усі погодилися, що ПАРМ була найбільш поширеним 

і найбільш фізіологічним методом риноманометрії. У 2005 р. відбулося 

нове засідання Міжнародного комітету зі стандартизації риноманометрії 

(ISСOANA) з метою розв’язання суперечок і досягнення взаєморозуміння 

лікарів, хірургів, учених і виробників медичної техніки [6; 58]. 

Нині під час ринопневмометричного дослідження враховуються 

такі параметри: витрата повітря (об’ємна швидкість) і диференціальний 

тиск (різниця тисків між носовою частиною глотки і зовні носа), їхній 

взаємозв’язок; обчислюється носовий опір (R150, R100, R75 або за 

моделлю П. Бромса) [6; 54; 58] із опрацюванням цих даних та їх аналізом 
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за методикою 4-фазової риноманометрії [6; 156]. Ці дані порівнюються з 

тестом після анемізації слизової оболонки носа. Іноді вони доповнюються 

даними акустичної ринометрії [6; 10; 12; 59; 114], аеродинамічного 

аналізу віртуальних моделей на основі томографічних досліджень [6; 90; 

161], аналізу результатів різних суб’єктивних тестів [6; 37; 150]. 

Відповідно до ISСOANA, носовий опір визначається при перепаді 

тиску в 150 Па за формулою: R = Δp / V˚ або за моделлю Бромса як 

R2(V2) (малюнок 2). 

 

Мал. 2 – Математична модель Бромса 

 

Зауважимо, що вказана формула для обчислення величини носового 

опору справедлива тільки для ламінарного потоку повітря. Однак при 

такому диференційному тиску потік повітря в порожнині носа стає 

здебільшого турбулентним, а при турбулентному потоці опір обернено 

пропорційно квадрату потоку. Те, що відбувається може бути описано як 

R = ΔP / Vn, де n = 2, коли повітряний потік турбулентний, і n = 1, коли 

повітряний потік ламінарний [7; 130]. 

У цілому ж наявні апаратні методи риноманометричних досліджень 

ураховують переважно кількісні показники руху повітря через ніс. Це 

суто фізичні характеристики процесу дихання, які не відображають 

повною мірою аеродинамічних особливостей дихання, особливо фази 
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фізіологічно-активного турбулентного руху повітря. Величина носового 

опору має значення у визначенні ступеня обструкції, але не визначає 

фізіологічну складову функціонування носа [7]. Також жоден із 

проаналізованих метододів риноманометричного дослідження не дає 

можливості здійснювати топічну діагностику ділянки формування 

патологічного носового опору потоку повітря. Тому в літературі 

трапляються поодинокі [66; 129] критичні зауваження щодо ефективності 

риноманометричних методів у передопераційному обстеженні. Більшість 

авторів описують позитивну кореляцію риноманометричного обстеження 

та функціональних результатів септопластики [53; 88; 101; 110; 138; 152]. 

 

1.3. Основи патогенезу порушення дихальної функції носа при 

викривленнях носової перегородки 

Викривлення перегородки носа значно впливає на напрямок руху 

вдихуваного повітря. Якщо викривлення припадає на початок її 

хрящового відділу, повітряний потік відбивається від викривленої 

частини, б’є в передній кінець нижньої носової раковини, а потім 

спрямовується в загальний носовий хід уздовж середньої носової 

раковини. У випадках, коли викривлення розміщується перед переднім 

кінцем середньої носової раковини, повітряний потік відбивається 

перегородкою в ділянку середнього носового ходу [1]. 

При викривленнях, шипах і гребенях у задніх відділах повітряний 

струмінь потрапляє в задній кінець нижньої носової раковини або в задні 

відділи середнього носового ходу. У цих місцях швидкість повітряного 

потоку збільшується, що несприятливо позначається на функціональному 

стані слизової оболонки. При нормальній частоті дихання таке 

подразнення обмежених ділянок слизової повторюється близько 25000 

разів на добу. Через деякий час це спричиняє розвиток патологічних 

процесів, що проявляються як вазомоторні або гіпертрофічні зміни 
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слизової оболонки носових раковин або в ділянці сполучення 

навколоносових пазух. 

Якщо увесь хрящовий відділ перегородки значно відхилений убік, 

визначається різко виражена асиметрія об’єму вдихуваного повітря. На 

боці викривлення, де чотирикутний хрящ блокує загальний носовий хід, 

спостерігається переміщення тонкого шару повітря. 

На протилежному, ширшому боці через широкий носовий клапан 

іде великий об’єм повітря, який, не закручуючись у спіраль, б’є в 

передній кінець середньої носової раковини, що стоїть на шляху основної 

маси вдихуваного повітря. Повітряний потік обтікає раковину з усіх 

боків. 

При такому викривленні перегородки хворі через кілька років (іноді 

– через десятки років) починають відчувати утруднення носового дихання 

і через більш широку половину носа. Ендоскопічний огляд підтверджує 

значне збільшення переднього кінця середньої носової раковини, яка 

дедалі більше блокує загальний і середній носові ходи аж до повного 

закриття порожнини носа. Такий постійний, повторюваний під час 

кожного вдиху механічний ударний вплив повітряного потоку на 

передній кінець середньої раковини викликає гіпертрофію структурних 

компонентів слизової оболонки, яка розвивається повільно. 

Крім того, при викривленні перегородки носа в задніх відділах 

основна маса видихуваного повітряного потоку відбивається від виступу 

перегородки в бік середнього носового ходу, створюючи надлишкову 

компресію в його задньому відділі. Підвищена швидкість і тиск у цій 

ділянці спричиняють висушування, дистрофічні змін і витончення 

слизової оболонки. У свою чергу, це може призвести до надмірного 

повітрообміну верхньощелепної пазухи з порожниною носа. 

Вдихуване повітря не потрапляє в навколоносові пазухи завдяки 

анатомічним особливостям розташування їхніх вхідних отворів. Через 
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носовий опір під час вдиху знижується повітряний тиск у порожнині 

носа, і в неї потрапляє повітря з навколоносових пазух. Тут воно 

змішується з основним потоком вдихуваного повітря і разом із ним 

переміщується в нижні дихальні шляхи. При цьому зволожене, очищене, 

зігріте повітря навколоносових пазух потрапляє в легені раніше, ніж 

атмосферне, оскільки входить до складу першої порції вдихуваного 

повітря. 

Під час видиху через опір, що виникає в ділянці носового клапана в 

порожнині носа створюється підвищений повітряний тиск, і повітря 

потрапляє в навколоносові пазухи. При цьому в них із порожнини носа 

надходить остання порція вдихуваного повітряного потоку, через що в 

повітрі навколоносових пазух завжди зберігається висока концентрація 

кисню. 

Окрім того, що перегородка носа безпосередньо впливає на 

повітряний потік, як анатомічне утворення вона розділяє порожнину носа 

на дві половини. Таким чином утворюється парність органа і це є 

основою механізмів носового циклу [26; 76; 162]. Регулюючись носовим 

циклом, половини порожнини носа функціонують із повним 

навантаженням по черзі [115], періодично відпочиваючи. Повноцінний 

цей відпочинок можливий при відносно рівній перегородці носа. 

Викривлена перегородка не дає можливості повноцінно виявлятися 

носовому циклу і створювати умови почергового відпочинку. У зв’язку з 

постійним функціональним надмірним навантаженням однієї з половин 

порожнини носа при викривленні перегородки, через кілька років у 

ширшій половині носа розвивається хронічний риніт, що спричиняє 

поступово збільшувану гіпертрофію слизової оболонки і збільшуваний 

опір повітряному потоку, аж до повної обструкції носа [26]. Нормальний 

носовий цикл є основою правильної дихальної функції носа [67; 98; 132]. 
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У науковій літературі зафіксовані дані про те, що носовий цикл може 

бути виявлений у 70–90 % людей [48; 98; 112]. 

Природа забезпечила механізм взаємної адаптації латеральної 

стінки і перегородки порожнини носа, заклавши формування викривлень 

перегородки носа в період росту черепа. Майже кожне викривлення 

носової перегородки супроводжується компенсаційною атрофією 

раковини на опуклому боці і компенсаційною гіперплазію раковини на 

увігнутому боці відхилення. Очевидно, що раковини мають можливість 

вписуватися в простір, який визначається формою перегородки, таким 

чином, що простір, важливий для дихальної функції носа, по можливості 

залишається стабільним [108]. 

Результати більшості досліджень вказують, що викривлення 

носової перегородки в більшості випадків не призводить до порушення 

функції носового дихання [67; 129]. Окрім того, дослідження 2015 року 

Ф. Ардершірпоу (F. Ardeshirpour) свідчать про низьку ступінь кореляції 

між ступенем викривлення носової перегородки визначеному при 

томографічному дослідженні та дійсним станом дихання за скаргами 

пацієнта та даними опросу за шкалою «Nasal Obstruction Septoplasty 

Effectiveness» (NOSE) [39]. Клінічний консенсус експертів у 2015 році 

також дійшов згоди, що до відсутністі достовірності даних 

томографічного дослідження як показання до септопластики [80]. 

Отже, кваліфікувати викривлення носової перегородки як 

патологію можна лише у тих випадках, коли воно спричиняє порушення 

будь-якої з функцій носа. 

 

1.4. Характеристика основних методів корекції порушень 

дихальної функції носа, пов’язаних із носовою перегородкою 

Для розв’язання проблем, пов’язаних із функцією носового дихання 

часто удаються до хірургічного лікування. Септопластика в різних її 
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варіантах і в поєднанні з конхопластикою є найбільш поширеною 

операцією в ринохірургії [68; 129]. 

Не можна вважати септопластику рутинною хірургічною 

операцією, оскільки, окрім аеродинамічних аспектів, слід враховувати 

технічну складність втручання [50]. 

Перші спроби вплинути на «кривизну» перегородки були здійснені 

ще в 1757 р. Квельматц (E. Quelmatz) [17; 141] описував методику її 

ручного «виправлення» шляхом щоденного пальцевого тиску. Більш ніж 

через сто років, у 1875 р. Адамс (W. Adams) [17; 36] запропонував 

методику, яка полягала у створенні розривів у тканині перегородки з 

подальшим її зміцненням. Трохи пізніше, у 1890 р. Боненгхауз 

(G. Boeninghaus) [17; 49] застосував найбільш радикальні в історії 

септопластики втручання – видалення викривлених ділянок перегородки 

разом зі слизовою оболонкою, незважаючи на утворювану перфорацію. У 

1882 р. Інгалс (Ingals) уперше запропонував видалення блоку секції хряща 

перегородки. Наприкінці ХІХ ст. М. Аш (М. Asch) [17; 40; 65] 

запропонував виконувати насічки на перегородці, замість її видалення. 

Найбільш близька до сучасного варіанта техніка, яку на початку ХХ ст. 

описали О. Фреер (O. T. Freer) [71] і Кілліан (G. Killian). [17; 94; 95]. 

Перші серйозні кроки щодо зменшення радикальності оперативного 

втручання відбулися завдяки працям В. І. Воячека, який у 1922 р. 

запропонував метод «дисків» [4]. Подібні методики «обертових дверей» 

описували А. Р. Seltzer (1944) [135] та J. Push (1958) [17; 123]. Операція 

набула ознак такої, що спрямована на збереження органа. 

У наш час класична методика підслизової резекції не завжди 

задовольняє ринохірургів, оскільки має істотні недоліки, пов’язані в 

основному з необхідністю видаляти значні ділянки кістково-хрящового 

остова, у результаті чого ригідна перегородка втрачає свою опору і 

перетворюється на мембрану, що вібрує під час дихання [17]. За 
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спостереженням вітчизняних авторів, у віддаленому післяопераційному 

періоді після резекції перегородки носа її перфорація виникала у 12,4–

24,6 % оперованих [9; 11]. Післяопераційна флотація перегородки носа 

спостерігається у 10,9% випадків і найчастіше вона виникає після її 

резекції за Г. Кілліаном, значно рідше за М. Коттлом і В. І. Воячеком [11]. 

Також спостерігаються й інші деформації спинки зовнішнього носа та 

кінчика носа [46; 65; 118; 146; 149]. 

При невдалій першій операції повторні втручання на перегородці 

носа технічно дуже складні або просто неможливі [17; 18; 23; 29; 35; 44; 

75]. 

Наступним основним етапом еволюції септопластики стала поява 

операції за Коттлом (M. N. Cottle) [63; 64], а також різні методики, що 

включають реімплантацію хрящів [15; 97; 119]. 

Сьогодні в ринохірургії застосовують велику кількість методів, що 

належать до септопластичних і спрямовані на збереження й вирівнювання 

деформованого чотирикутного хряща й відновлення носового дихання. 

До них зараховують збереження дорсальної і каудальної «опор», метод 

«дисків», метод «обертових дверей», розрізи або резекція смужок хряща в 

місці його викривлення, метод перехресних насічок (cross-hatching), 

зняття стружки (Shaving), різні способи накладання швів, і, зрештою, 

аутотрансплантація. Серед основних причин невдач при сприятливих 

втручаннях на хрящовому відділі перегородки носа найчастіше буває 

вторинна деформація збережених або реімплантованних відділів 

чотирикутного хряща. Через непередбачувану деформацію хряща, 

особливо якщо формування тунелю відбувалося лише з одного боку [73; 

108; 120; 128; 134], кінцевий функціональний результат коригувальної 

операції часто буває не прогнозованим [17]. Саме тому більшість хірургів 

здійснюють двобічне сепарування мукоперехондрію [108]. 
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G. Mlynski [108] пропонує дотримуватися 8 основних кроків у 

підготовці до септопластики, її проведенні та подальшому веденні 

хворого, розроблені Е. Huizing [87], які пізніше розширив Pirsig: аналіз, 

підхід, мобілізація, резекція, редукція, реконструкція, фіксація і подальше 

спостереження. Стислий аналіз кожного пункту уможливлює виділення 

деяких основних технічних моментів. Під час аналізу необхідно 

враховувати, що порушення носового дихання може бути пов’язане не 

лише з носовою перегородкою [129; 134]. Розріз потрібно виконувати в 

каудальному відділі, орієнтуючись на межу слизової оболонки і шкіри, 

відступивши на 2 мм у межах хряща й продовжуючи його трохи на 

вестибулярний відділ. Таким чином можна запобігти надлишковому 

розтягненню й розривам слизової оболонки інструментом. Мобілізацію 

необхідно виконувати за допомогою формування тунелів [62], але нижні 

тунелі не завжди потрібні [117]. Сепарування мукоперехондрію потрібно 

виконувати з двох боків строго субперехондріально задля запобігання 

атрофічним змінам у подальшому. При мобілізації хряща часто достатньо 

сформувати «обертові двері» [103; 116; 135]. Під час проведення резекції, 

якщо така необхідна, слід уникати надлишкового й радикального її обсягу 

[134]. Під час редукції та реконструкції всі залишені частини хряща слід 

розмістити по середній лінії без утворення надлишкового натягу слизової 

оболонки. Носову перегородку слід формувати тришаровою [142]. 

Необхідно пам’ятати, що носова перегородка виконує опорну функцію 

для хрящів носа [46]. Якщо хрящі перегородки носа неможливо 

використати для відновлення каудальних відділів, слід розглянути 

необхідність використання трансплантантів [15; 52; 119; 124; 127]. При 

фіксації хрящів необхідно використовувати напрямні та фіксуючі шви 

[52]. 

Проблему обрання найкращого імпланту активно вивчають [15; 

147; 158], і склалася думка, що найкращі результати має застосування 
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аутогенного хряща [15; 113; 137; 147], а консервований хрящ 

непридатний до використання [30]. Доцільність і можливість 

використання синтетичних імплантів потребує подальшого вивчення [45; 

70; 131]. Під час фіксації необхідно адаптувати мукоперіхондріум з обох 

боків [125; 144; 159]. Гарний ефект дає фіксація за допомогою швів [73]. 

Ефективне також застосування томпонів [47; 125; 159; 160]. Деякі автори 

рекомендують тримати тампони від 2 до 8 днів [78; 133; 139; 148]. Із 

погляду фізіології тампонаду доцільно тримати 4–5 днів через те, що 

перші 3 дні утворюються розчинні колаген та фібрин із невисокою 

стійкістю [143; 159]. 

На сьогодні в ринохірургії, та септопластиці активно застосовують 

ендоскопічні техніки, що дозволяють значно покращити візуалізацію під 

час втручання особливо у випадках складної анатомії [28; 74; 77; 89; 99; 

111; 163; 164], але загалом іх переваги стосовно подальших 

функціональних результатів дискутуються [56]. 

Проаналізована функціональність та ефективність хірургічних 

втручань, заснованих на мобілізації та реімплантації хрящів, засвідчує 

їхню перевагу над класичною підслизовою резекцією носової перетинки 

[108]. Не зважаючи на високий сучасний хірургічний рівень виконання 

операцій загальний показник незадовільних віддалених функціональних 

результатів після септопластики залишається високим, за даними різних 

досліджень він коливається в середньому на рівні 30 % [51; 108; 145; 151].  

Частота виникнення синдрому «сухого носа» після септопластики сягає 

33 % [108]. 

Із розвитком розуміння аеродинаміки порожнини носа хірургії 

передніх відділів перегородки приділяє увагу велика кількість авторів, які 

досліджують проблеми хірургії носової перегородки [43; 66; 101; 109; 

121]. 
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Існує також метод корекції носової перегородки, як лазерна 

консервативна корекція. Це питання потребує додаткового вивчення. 

Науковці відзначають, що після консервативної лазерної корекції 

спостерігалися випадки, коли носова перегородка поверталася у вихідне 

положення [22; 81; 82]. 

Численні наведені відомості про методики септопластики як у 

цілому, так і щодо окремих її етапів, наприклад таких, як «фіксація», 

вказують на складність проблеми й невиробленість «універсального» 

рішення стосовно технічних аспектів септопластики, необхідності 

поєднання її з втручаннями на носових раковинах [68; 80]. 

 

  1.5 Обговорення літературного огляду 

 Не дивлячись на сучасний розвиток хірургічних технік виконання 

хірургічних втручань на перегородці носа спостерігається досить значний 

відсоток випадків незадовільних функціональних результатів у 

віддаленому періоді після операції. Якщо порушення функції носового 

дихання, що відбувається у ранньому післяопераційному періоді більшою 

мірою пов’язані із хірургічними помилками у техніці виконання операцій 

та репаративними процесами, то порушення, що виникають у віддалені 

терміни пов’язані більшою мірою із тривалими порушеннями 

аеродинамічних процесів порожнини носа. Розуміння того, що функції 

носа, як органа базуються на провідній його функції - дихальній, яка, як і 

усі інші газові потоки підпорядковується законам аеродинаміки. Це 

спонукало дослідників, в першу чергу оперуючих хірургів-

отоларингологів, до поглиблення знань в особливостях аеродинаміки у 

порожнині носа та методах її об’єктивного дослідження. Насьогодні 

запропоновано багато різних методів дослідження функції носового 

дихання. Певну складність становлять відносна мінливість конфігурації 

порожнини носа залежно від зміни умов зовнішнього середовища, 
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анатомічна складність носа, технічні можливості різних апаратів для 

проведення дослідження.  Для вирішення такого значного кола питань 

був сформований світовий комітет з питань стандартизації оцінки 

носового дихання (ISСOANA).  

 З іншого боку існуючі апаратні методи дозволяють визначати суто 

фізичні характеристики повітряного потоку в порожнині носа такі як 

швидкість, опір, витрата. Це не дозволяє всебічно оцінити отриманні дані 

і надати їм фізіологічного змісту, визначити локалізацію та причину 

порушення функції носового дихання, що має велике значення вже в 

практичному аспекті хірургічної діяльності. 

 Таким чином, не дивлячись на сучасний прогрес у хірургії 

перегородки носа та методах дослідження функції носового дихання досі 

залишаються не вирішеними питання об’єктивного дослідження функції 

носового дихання та практичного застосування отриманих даних при 

проведенні хірургічних втручань на перегородці носа. Це спонукає нас до 

продовження дослідження у цьому напрямку із використанням сучасних 

технологічних можливостей та розумінням тонкощів перебігу 

аеродинамічних процесів у порожнині носа. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
 

2.1. Загальна характеристика пацієнтів 

Дані наведені в дослідженні були отримані в результаті обстеження 

160 пацієнтів у віці від 18 до 59 років. З них було досліджено віддалені 

функціональні результати у 76 пацієнтів, що перенесли септопластику у 

термін до 3 років (до 2015 р.) включно, показання до септопластики у 

яких були визначені без урахування результатів передньої активної 

риноманометрії у поєднанні з комплексом функціональних проб (ПАРМ з 

КФП), тобто за загальноприйнятою методикою передопераційного 

обстеження та планування. До іншої групи увійшли 84 пацієнтів, що були 

оперовані з урахуванням даних ПАРМ з КФП, ендоскопічного та 

томографічного аналізу (КПКТ-аналізу) у терміни 3 роки (до 2015р.). У 

групи порівняння відібрано пацієнтів з однаковими термінами після 

операції (до 2015 р. включно). Контрольну групу склали 10 добровольців 

віком від 19 до 55 років, які не мали проблем із функцією носового 

дихання (ФНД) і не переносили операцій з цього приводу. Дослідження 

проводилося на базі Харківської міської клінічної лікарні №30, що є 

клінічною базою кафедри отоларингології та дитячої отоларингології 

(зав. каф. – проф. Гарюк Г.І.) Харківської медичної академії 

післядипломної освіти та на базі Науково-практичного центру хвороб 

вуха, горла та носа («ЛОР-клініка Гарюк», м. Харків), що також є 

клінічною базою кафедри. Також в дослідження залучалися хворі, що 

були оперовані в медичних установах інших міст України (5 пацієнтів) та 

у каїнах Європейського союзу (2 пацієнти), але через незадоволеність 

віддаленими функціональними результатами зверталися на консультацію 

в амбулаторному порядку.  

Виходячи з основних задач дослідження хворих було розподілено 

на дві групи порівняння залежно від схеми передопераційного 
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обстеження та планування хірургічного втручання. Перша група – 76  

пацієнтів, що були обстежені за загальноприйнятою схемою, та без 

урахування аеродинамічних характеристик та особливостей архітектоніки 

носа. Друга група – 84 пацієнти,  для  яких планування та виконання 

хірургічного втручання базувалося на вивченні аеродинамічних 

характеристик носа у співвідношенні із особливостями архітектоніки 

порожнини носа за допомогою поглибленного аналізу даних ПАРМ з 

КФП, ендоскопічного та КПКТ-дослідження. Критеріями виключення 

були наявність новоутворень порожнини носа, поліпозний риносинусит, 

алергічний риніт, наявність перфорацій носової перегородки. 

Переважну більшість в усіх групах порівняння складали чоловіки –

119 осіб (70%), жінок було 51 (30%). Розподіл за статтю у порівнюваних 

групах був однорідним (M-L χ2=0,0764409, p=0,96250>0,05) і наведений в 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Розподіл пацієнтів за статтю, включених у дослідження 

Стать 

Група Усього 

Класична 

методика 

З 

використання

м ПАРМ 

Контрол

ьна 

група 

Чоловік

и 
54 58 

7 119 

Жінки 22 26 3 51 

Усього 76 84 10 170 
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В дослідженні приймали участь хворі віком від 18 років до 59 років. 

Середній вік  досліджуваних пацієнтів склав 31,99 ± 0,87 років. Розподіл 

за віковими групами ілюстровано на малюнках 3 та 4 За віковим складом 

групи пацієнтів були однорідними (U=2700,5, p=0,117995>0,05) і не 

відрізнялися від контрольної групи (Kruskal-Wallis H(2,169)=3,893188, 

p=0,1428>0,05), в якій середній вік дорівнював 36,30 ± 3,75 років. 

 

 

Мал. 3 Діаграма вікового розподілу у групі хворих, що оперовані за 

класичною схемою обстеження 

 

 

Мал. 4 Діаграма вікового розподілу у групі хворих, що оперовані з 

урахуванням ПАРМ та КПКТ-аналізу 
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При вивченні архіву історій хвороб та виписних документів хворих, 

що включені в групи порівняння, проведено розподіл хворих залежно від 

типу хірургічного втручання (малюнки 5, 6). Так у першій групі пацієнтів, 

що були обстеженні перед операцією за класичною методикою 

переважають операції підслизової резекції носової перетинки (61 

(80,26%)). Серед пацієнтів, в яких операцію проведено із урахуванням 

даних ПАРМ та КТ-аналізу переважає тип операції – септопластика (82 

(97,62%)). Загалом можна виділити наступні основні типи хірургічних 

втручань стосовно порушення носового дихання, що пов`язано із 

перегородкою носа: підслизова резекція (SMR), підслизова резекція з 

вазотомією (SMR+TP), септопластика (SP), септопластика з вазотомією 

(SP+TP), крістотомія (CRIST). Поєднання хірургічного втручання на 

перегородці носа із турбінопластикою чи вазотомією відбувалося в 33 

випадках (43,42%) у групі оперованих без урахування аеродинамічних 

показників, та у 41 випадках (48,81%) у групі оперованих з урахуванням 

даних ПАРМ та КТ-аналізу. Операція обмежувалася виконанням 

виключно крістотомії в 0 (0%) випадків у першій групі та у 1 (1,19%) 

випадку у другій групі.  

 

Мал. 5 Діаграма розподілу за типом хірургічного втручання в групі 

хворих, обстежених за класичною методикою 
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Мал. 6 Діаграма розподілу за типом хірургічного втручання в групі 

хворих, обстежених з урахуванням даних ПАРМ та КТ-аналізу 

 

Також в ході вивчення історій хвороб аналізувалося поєднання 

операцій на перетинці носа із операціями на навколоносових пазухах 

(малюнок 7, 8) стосовно хронічних синуситів, кіст верхньощелепних 

пазух. 

У групі пацієнтів, що були обстежені за класичною методикою, 

поєднання операцій на перетинці носа із операціями на навколоносових 

пазухах відбувалося в 10 (13,16%) випадках, у групі з використанням 

ПАРМ та КТ-аналізу у 16 (19,05%) випадків. 
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Мал. 7 Діаграма розподілу поєднаних втручань на перетинці носа із 

втручаннями на навколоносових пазухах у групі пацієнтів, що були 

обстежені за класичною схемою 

 

 

Мал. 8  Діаграма розподілу поєднаних втручань на перетинці носа із 

втручаннями на навколоносових пазухах у групі пацієнтів, що були 

обстежені з урахуванням даних ПАРМ та КПКТ-аналізу 

 

2.2. Методи дослідження 

Всім пацієнтам при обстежені проводився збір скарг, детальний збір 

анамнезу захворювання та життя, повний отоларингологічний огляд.  
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Для суб’єктивної оцінки стану функції носового дихання та якості 

життя нами використана стандартна шкала-опитувальник «Nasal 

Obstruction Septoplasty Effectiveness» (NOSE) (малюнок 9). Дана шкала є 

статистично достовірною вибіркою клінічно значущих скарг, які 

достовірно дозволяють оцінювати функціональний стан носового 

дихання, що визначено у відповідних дослідженнях [4, 5].  

 

Мал. 9 Шкала NOSE. 

 

Головною умовою правильного оцінювання за шкалою NOSE було 

дотримання достовірного перекладу питань з похідного варіанту 

англійською мовою.  
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Оцінка якості життя пацієнта за шкалою NOSE проводиться 

шляхом заповнення пацієнтом анкети встановленого зразка, в якій 

необхідно обвести «найбільш правильний, на думку пацієнта» показник 

від 0 до 4 для кожного питання. Надалі кожен обведений пацієнтом 

показник множиться на 5 і потім вони підсумовуються, таким чином 

максимальний показник для цієї шкали дорівнює 100. Залежно від 

кількості отриманих балів пацієнти поділяються на три групи: 

«Нормальне дихання або незначне порушення дихання» (менше 25 балів), 

«Середній ступінь порушення носового дихання» (25−50 балів) та 

«Сильний ступінь порушення носового дихання» (50−100 балів). 

Додатково до шкали NOSE використовувалася шкала з елементами 

ВАШ, в яку також входили уточнюючі питання стосовно анамнезу 

захворювання (малюнок 10). 

 

 

Мал. 10 Шкала-опитувальник з елементами ВАШ. 



80 

 

Для об`єктивної оцінки виконувалося ендоскопічне дослідження 

порожнини носа за допомогою ендоскопів Karl Storz з кутом огляду 0, 30 

та 70 градусів. Ендоскопічне дослідження проводилося з метою 

візуалізації анатомічних особливостей порожнини носа, стану слизової 

оболонки порожнини носа, визначення проявів запальних і алергічних 

захворювань. Однак через обмеження поля зору ендоскопа лише тільки 

ендоскопічне дослідження не дозволяє повною мірою оцінити дихальний 

просвіт у всіх відділах порожнини носа і з протилежного боку порожнини 

носа - немає можливості одночасного порівнювати. Так само неможливо 

оцінювати патологічні процеси в навколоносових пазухах носа. Часто 

діагностична ендоскопія неможлива через складну анатомічну 

конфігурації порожнини носа. Також ендоскопічне дослідження не 

дозволяє оцінювати навколоносові пазухи та виявляти їх патологію 

(хронічний синусит, кісти та інш.) у разі відсутності клінічних її проявів. 

Томографічне дослідження проводилося на конусно-променевому 

томографі PaX Uni3D з подальшим багаторежимним аналізом за 

допомогою програми Еz3D 2009. Дане дослідження дозволяє всебічно 

оцінити анатомічні особливості порожнини носа і навколоносових пазух, 

виявити кісти верхньощелепних пазух і інші хронічні синусити без явних 

клінічних проявів, оцінити можливу наявність патології зубо-щелепної 

системи. Також зазначена програма дозволяє оцінити деталі анатомії за 

допомогою формування 3D об'ємних моделей, провести необхідні 

розрахунки при плануванні ремоделювання перетинки носа. Даний тип 

дослідження відрізняється малим променевим навантаженням при 

проведенні дослідження (не перевищує 50 мкЗв, при показнику 400 мкЗв 

при проведенні спіральної комп’ютерної томографії (СКТ)) [3]. 

Об`єктивна оцінка стану носового дихання, вивчення аеродинамічних 
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показників проводилося за допомогою риноманометра OPTIMUS 

(Україна. Свідоцтво про держреєстрацію 14777/2015) (малюнок 11).  

 

Мал.  11 Проведення риноманометричного дослідження. 

 

 Передня активна риноманометрія визначена світовим комітетом по 

стандартизації вимірювань повітряного носового потоку  (ISСOANA) [2]  

як найбільш фізіологічно адекватний і об'єктивний метод оцінки носового 

дихання. Реєстрація показників R150, R2(V2), та поведінка ζ -коефіцієнту 

(дзетта-коефіцієнт) [1] проводиться по черзі в кожній половині носа за 

розробленою методикою із доповненням комплексом функціональних 

риноманометричних проб: спочатку проводиться оцінка всіх показників 

(R150, R2 (V2), ζ -коефіцієнту) в початковому стані. Потім проводиться 



82 

оцінка цих показників через 20 хвилин після анемізації порожнини носа із 

застосуванням деконгестантів. Додатково, оцінка всіх показників 

проводиться використовуючи проби Котла, та з розширенням носового 

клапану. У всіх дослідженнях проводиться аналіз ζ - коефіцієнту. Перед 

проведенням вимірювання для зменшення впливу вегетативних реакцій 

пацієнт протягом не менше 20 хвилин знаходиться в кабінеті, де буде 

проведено вимірювання.  

Для статистичного аналізу даних використовувалися засоби 

статистичного пакету Statistica (TIBCO Software Inc., USA). 

При описі даних статистичні характеристики якісних (категорійних) 

показників надавалися у вигляді абсолютних значень (n) та часток 

випадків (%) їх зустрічальності у групах пацієнтів, які аналізувалися. 

Описові статистичні характеристики кількісних бальних показників 

(ступеня тяжкості порушень ФНД до та після операції) надавалися у 

вигляді Me [LQ ; UQ], де Me – медіана; LQ – нижній квартиль; UQ – 

верхній квартиль. Опис кількісних неперервних показників (віку 

пацієнтів, терміну тривалості порушень ФНД тощо) надано у вигляді 

M ± m, M – середнє значення; m – стандартна похибка середнього. 

Для визначення статистичної значущості зв’язку між кількістю 

задовільних/незадовільних результатів хірургічного лікування і групою, 

до якої належить пацієнт, аналізувалися двовходові таблиці спряженості 

цих показників із розрахунком критерію χ2 максимальної 

правдоподібності (статистику критерію в тексті позначено як M-L χ2). 

Значущість розбіжностей між частками (відсотками) незадовільних 

результатів, зустрічальністю ймовірного фактору незадовільних 

результатів септопластики тощо, у двох порівнюваних групах пацієнтів 

визначалася на підставі апроксимаційного Z-критерію, що є 

модифікацією t-критерію Стьюдента для порівняння двох пропорцій 

(статистику критерію в тексті позначено через Z). 
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При порівнянні значень кількісних показників у двох групах 

пацієнтів в залежності від результату хірургічного лікування 

використовували U-критерій Манна—Уїтні, а при порівнянні більше двох 

груп – непараметричний аналог дисперсійного аналізу ANOVA 

Краскала—Уолліса. Для визначення значущості розбіжностей між 

ступенем тяжкості стану пацієнтів до та після хірургічного втручання 

застосовувався критерій Уїлкоксона пов’язаних вибірок. 

Сила впливу терміну (кількості років), що минув після 

операційного втручання, на кількість незадовільних результатів 

оцінювалася на підставі кореляційного аналізу. В силу того, що 

досліджувані показники були виміряні у порядковій шкалі (тобто мали не 

кількісний, а якісний тип даних), а також мали достатньо багато значень, 

що повторювалися, для них розраховували непараметричні коефіцієнти 

кореляції Гамма (Г). 

Усі обчислення проводилися за довірчої ймовірності 95%, тобто 

при отриманні обчислених рівнів значущості (р) менших за 0,05 

критеріальні статистики визнавалися статистично значущими.  
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РОЗДІЛ 3  

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ 

РИНОМАНОМЕТРИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З 

ПОРУШЕННЯМ ФУНКЦІЇ НОСОВОГО ДИХАННЯ ПРИ 

ВИКРИВЛЕННІ НОСОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ 

 

 Більшість джерел вказують на позитивний досвід використання 

риноманометричного дослідження [3, 6, 9, 11, 13, 18] при проведенні 

передопераційного обстеження та селекції пацієнтів з порушенням ФНД 

(функції носового дихання). 

Однак, сучасні методи риноманометричного дослідження не 

дозволяють повною мірою дослідити ФНД через відсутність фізіологічної 

інтерпретації досліджуваних фізичних величин. [3, 6] Окремі автори [10, 

17] вказують на певні розбіжності між риноманометричними даними та 

подальшими результатами хірургічних втручань. Оцінка даних, 

спираючись тільки на фізичні дані опору порожнини носа потоку повітря 

і об’єм повітря, що пройшло за одиницю часу (як це використовується в 

сучасній риноманометрії) не може ілюструвати аеродинамічний вплив 

окремих структур порожнини носа на дихальну функцію. В ході 

зіставлення оброблених таким чином даних з геометрією порожнини носа 

існує ризик неправильного диференціювання фізіологічних і 

патологічних особливостей архітектоніки порожнини носа. У цьому 

світлі, найбільшу складність для адекватної оцінки носового дихання 

являє необхідність надати фізіологічний сенс отриманим фізичним 

значенням, які реєструють датчики риноманометра. 

Таким чином, окрім методу обробки отриманих результатів 

риноманометричного дослідження необхідно підвищити ступінь 

визначення локалізації місця формування патологічного носового опору 

потоку повітря. Дану задачу можна вирішити комбінуючи нові підходи в 
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реєстрації і обробці [4; 19] даних риноманометрії з одного боку і вводячи 

в методику дослідження різні функціональні проби, що визначають роль 

окремих анатомічних структур у формуванні опору при носовому 

диханні. 

 

3.1. Удосконалення методики риноманометрії для підвищення її 

інформативності при обстеженні пацієнтів із викривленням носової 

перегородки.  

 Базовим методом дослідження, відповідно до рекомендацій світового 

комітету зі стандартизації вимірювань повітряного носового потоку 

(ISСOANA) [1, 3, 5, 6] обрана передня активна риноманометрія (ПАРМ) 

як найбільш фізіологічно адекватний і об'єктивний метод оцінки носового 

дихання. 

 З метою розширення діагностичних можливостей ПАРМ 

запропонована наступна методика проведення дослідження:  

Для виключення впливу вегетативної нейрорегуляції перед 

проведенням дослідження пацієнт не менше 20 хвилин знаходиться в 

приміщені, де буде проводитися дослідження. [7] Реєстрація показників 

R150, R2 (V2), поведінки ζ-коефіцієнта проводиться по черзі в кожній 

половині носа за стандартною методикою: перший вимір в початковому 

стані - в спокої, другий вимір проводиться після анемізації слизової 

оболонки, третій з пробою Котла (Cottle) і розширення носового клапана. 

Важливо відзначити конструкцію риноманометра, коли для проведення 

вимірювання використовується повнорозмірна лицьова маска (малюнок 

11 з розділу матеріали і методи).  

Ця конструктивна особливість, на відміну від існуючих моделей 

риноманометрів заснованих на методиці ПАРМ, де використовуються або 

назальні оливи, або ороназальна маска, дозволяє доповнити об'єктивне 

дослідження функціональними пробами. 
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Оцінка риноманометричних показників R150, R2 (V2), відображає 

аеродинамічний опір в порожнині носа в початковому стані. Це може 

бути представлено у вигляді стандартного риноманометричного графіка  

(малюнок 12) з визначенням опору носовому повітряному потоку 

відповідно до моделі Бромса і відповідає 4-фазам за Vogt [20]  

 

Мал. 12 Формування графіка риноманометричного дослідження 

відповідно до вимог ISCOANA в нормі. 

Введення в аналіз даних риноманометрії ζ-коефіцієнта (дзетта) 

дозволяє розподілити носовий дихальний цикл на 6 фаз і провести оцінку 

отриманих даних у вигляді їх фізіологічного значення [2, 3, 4, 19]. Аналіз 

ζ-коефіцієнта дозволяє сформувати графік (малюнок 13), що відображає 

момент автомодельності повітряного потоку, що відповідає моменту, 

коли повітряний потік набуває турбулентного характеру при проходженні 
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через порожнину носа. Саме при турбулентному току повітряний потік 

здатний забезпечити реалізацію всіх функцій носа як органу. Реєстрація 

турбулентного потоку повітря свідчить про те, що на цій ділянці наявні 

викривлення мають правильне фізіологічне взаємне розташування. Таким 

чином, досягається фізіологічна інтерпретація фізичних даних. 

А В 

Мал.  13 Формування графіка з урахуванням ζ-коефіцієнта для 

правої (А) і лівої (В) половин носа в нормі. Стрілкою зазначений момент 

автомодельності повітряного потоку відповідний функціонально 

активному моменту. 

Для того щоб достовірно співвіднести отримані аеродинамічні 

показники з локальними особливостями архітектоніки порожнини носа 

цих даних недостатньо. На даному етапі ми не можемо обґрунтовано 

визначити необхідність та обсяг хірургічного втручання, так як маємо 
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дані тільки про сторону порушення та наявність або відсутності 

фізіологічних повітряних потоків. Для подальшої деталізації інформації 

щодо локалізації та причини формування патологічного носового опору 

потрібно вводити комплекс функціональних проб (КФП).  

З метою реалізації топічної складової діагностики ділянки 

формування патологічного носового опору необхідно умовно розділити 

порожнину носа на відділи за їх анатомо-функціональним значенням в 

акті носового дихання (малюнок 14). 

 

Мал.  14 Умовний поділ порожнини носа на анатомо-функціональні 

відділи: передній та задній: 1 – присінок носа (конфузор), 2 – передній 

носовий клапан, 3 – ділянка різкого розширення (дифузор), 4 – 

функціональна ділянка носових раковин та заднього носового клапана. 

 

Таким чином, порожнина носа розділена на передні відділи та задні 

відділи [2]. Функціонально передні відділи реалізують основну функцію 

формування потоку повітря з необхідними аеродинамічними 
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характеристиками для подальшої реалізації функцій носа. Така концепція 

збігається з даними світової літератури, де зазначається провідна роль 

саме передніх відділів порожнини носа у формуванні носового опору [10, 

13,  14, 16].  

Передні відділи включають присінок носа, передній носовий клапан 

(аеродинамічно відповідає конфузору), ділянку різкого розширення 

(аеродинамічно відповідає дифузору). Саме таке чередування звужень і 

розширень з точки зору законів аеродинаміки забезпечує формування 

турбулентного току газів. В цьому відділі відбувається аеродинамічне 

формування повітряного потоку. 

Задні відділи порожнини носа містять функціональні анатомічні 

утворення (нюхова зона, остеомеатальний комплекс з вивідними 

отворами навколоносових синусів).  В цьому відділі відбувається 

реалізація функцій носа як органа.  

Топографо-анатомічною межею між відділами слугують наступні 

орієнтири: кінець Ф-подібного потовщення перегородки носа, передній 

кінець середніх носових раковин). 

З метою реалізації функціональної складової діагностики ми 

умовно виділили в порожнині носа структури і процеси, на які можна 

впливати за допомогою різних проб і структури і процеси, на які не 

можна впливати. Це дає можливість вибірково впливати на той чи інший 

процес і, таким чином, ізольовано оцінювати їх значення в структурі 

носового дихання. До структур і процесів на які можна впливати ми 

віднесли анатомічні утворення носа, що можна неінвазивно «зміщувати»: 

головним чином це структури переднього носового клапану, та 

вазомоторні реакції носових раковин, на які можна впливати назальними 

деконгестантами.  
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Відповідно, до структур, на які впливати неможливо відносяться 

жорстко фіксовані в просторі кісткові і хрящові утворення порожнини 

носа. 

Інструментом послідовного впливу на наведені структури слугує 

комплекс функціональних риноманометричних проб (КФП), що 

складається з порівняння результатів похідного дослідження із 

дослідженням проведеним після анемізації слизової оболонки 

(досліджується вплив анатомічних утворень і вплив набряково-

мукозальних явищ), потім проводиться дослідження з пробою Котла та 

розширенням носового клапану (вивчається вплив різних відділів 

порожнини носа на структуру носового опору). 

На основі даної концепції ми розробили наступну схему проведення 

риноманометричного дослідження, що доповнюється КФП [6]: 

дослідження проводиться за методикою ПАРМ. Дослідження 

проводиться по черзі в кожній половині носа. Спочатку проводиться 

оцінка всіх показників (R150, R2 (V2), ζ-коефіцієнта) в похідному стані. 

Потім проводиться оцінка цих показників через 20 хвилин після 

двократної анемізації слизової оболонки порожнини носа із 

застосуванням деконгестантів, за рахунок чого оцінюється вплив 

набряково-мукозального компонента. Далі оцінка всіх показників 

проводиться використовуючи проби Котла та з розширенням носового 

клапана. Дані проби дозволяють оцінити вплив передніх відділів 

порожнини носа (головним чином переднього носового клапана) на 

структуру носового дихання. Виключаючи з процесу дихання передні 

відділи порожнини носа, стає можливою ізольована оцінка впливу 

архітектоніки задніх відділів порожнини носа на структуру носового 

дихання. Також, використання проби Котла і проби з розширенням 

носового клапана дозволяють диференціювати за рахунок якого 

анатомічного утворення формується патологічний опір в ділянці 
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переднього носового клапана. Так якщо патологічний опір реєструється 

тільки з одного боку, можна з великою ймовірністю припустити, що 

причина полягає в викривленні каудального відділу перегородки носа. 

Якщо порушення реєструється з двох боків, найімовірніше причина в 

крильних хрящах і\або м'язах носа. Кінцевий результат дослідження 

представлений у вигляді декількох графіків (малюнок 15), порівнюючи 

які стає можлива оцінка впливу кожного компонента окремо і топічна 

діагностика місця формування патологічного носового опору. 

 

Мал. 15 Остаточний вигляд риноманометричного графіка. 1 (синім) - 

параметри носового дихання в похідному стані, 2 (зеленим) - параметри 

носового дихання після проведення анемізації слизової оболонки 

порожнини носа, 3 (червоним) - параметри носового дихання при 

проведенні проби Котла. 

 

В даному випадку видно, що в початковому стані справа і зліва 

структура носового дихального циклу істотно порушена, після 

проведення анемізації справа функція носового дихання приходить в 
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норму, що вказує на набряково-мукозальні порушення як основну 

причину порушення носового дихання, проба Котла не змінює структуру 

носового дихального циклу справа, отже носовий клапан не впливає на 

носове дихання справа. Зліва, після проведення анемізації відзначається 

деяке поліпшення носового дихання, однак нормалізація носового 

дихання відзначається тільки після проведення проби Котла, що вказує на 

те, що основною причиною порушення носового дихання на цій стороні є 

патологія переднього носового клапана, задні ж відділи не впливають на 

структуру носового дихального циклу, проте є помірний набряково-

мукозальний компонент. 

 

3.2. Визначення відповідності результатів риноманометричного 

дослідження патологічним станам, що призводять до порушення 

функції носового дихання при викривленні носової перегородки. 

 Для подальшого практичного використання наведеної методики 

проведення ПАРМ з КФП проведено вивчення поведінки ζ-коефіцієнта 

при різних патологічних станах, що впливають на ФНД. Дані зведені в 

таблиці 2. 

Таблиця 2  

Відповідність комбінацій деформацій носової перегородки до локалізації 

носового опору за відділами порожнини носа і фактичних змін носового 

опору (R) в передніх (R-ant) та задніх (R-post) відділах із відповідними 

змінами поведінки ζ-коефіцієнта під час проведення КФП. 
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зони 

автомод

ельност

і) 

R-ant 

підвищен

ий, R-post 

нормальн

е. 

(ζ-коеф. 

високий 

або 

незначно 

знижуєть

ся, без 

зони 

автомоде

льності) 

 

R-ant 

нормальне, 

R-post 

нормальне. 

(ζ-коеф. 

нормальни

й з появою 

зони 

автомодел

ьності) 

Поєднан

ня 

викривл

ення 

носової 

перегоро

дки в 

передніх 

відділах 

і 

вазомото

рного, 

алергічн

ого або 

медикам

ентозног

о риніту. 
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Далі відповідно до індекса строк з таблиці 2 наводимо візуальні 

зображення відмінностей графіка поведінки ζ-коефіцієнта під час 

проведення ПАРМ з КФП. 

На малюнку 16 демонструється поведінка ζ-коефіцієнта при 

відсутності патологічного носового опору в нормі. (індекс таблиці ―0‖). 

 

 

 

Мал. 16 Ілюстрація поведінки ζ-коефіцієнта відповідно до строки ―0‖. 

 

На малюнку 17 демонструється поведінка ζ-коефіцієнта при 

формуванні патологічного носового опору тільки у передніх відділах при 

викривленні носової перегородки в ділянці переднього носового клапана. 

(індекс таблиці ―1 a‖). 
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Мал.  17 Ілюстрація поведінки ζ-коефіцієнта відповідно до строки 1 a. 

 

На малюнку 18 демонструється поведінка ζ-коефіцієнта при 

формуванні патологічного носового опору тільки у передніх відділах при 

викривленні всієї хрящової частини носової перегородки. В такому 

випадку для диференціювання участі носового клапана та каудального 

відділу перегородки носа додатково до проби Котла необхідне 

проведення проби розширення носового клапана. (індекс таблиці ―1 b‖). 
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Мал.  18 Ілюстрація поведінки ζ-коефіцієнта відповідно до строки 1 b. 

 

На малюнку 19 демонструється поведінка ζ-коефіцієнта при 

формуванні патологічного носового опору тільки у задніх відділах при 

вазомоторному, алергічному або медикаментозному риніті. В такому 

випадку нормальний носовий цикл може мати такий саме графік 

поведінки  ζ-коефіцієнта. У науковій літературі наводяться дані про те, 

що носовий цикл може бути виявлений у 70–90 % людей [8, 12, 15]. Тому 

додатково необхідно клінічно диференціювати патологічний стан від 

нормальної зміни носового циклу. У випадку, якщо клінічно визначено 

що зміни ζ-коефіцієнта відповідають нормальному носовому циклу їх 

необхідно розцінювати як варіант норми. (індекс таблиці ―2 a‖). 
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Мал.  19 Ілюстрація поведінки ζ-коефіцієнта відповідно до строки 2  a. 

 

На малюнку 20 демонструється поведінка ζ-коефіцієнта при 

формуванні патологічного носового опору тільки у задніх відділах при 

гіпертрофічному риніті, поліпозі носа, новоутвореннях порожнини носа, 

викривленні носової перегородки  в задніх відділах. В цьому випадку 

проба з анемізацією слизової оболонки дозволяє провести 

диферинціювання між вазомоторним набряком носових раковин та 

істинною гіпертрофією носових раковин.  (індекс таблиці ―2 b‖). 
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Мал.  20 Ілюстрація поведінки ζ-коефіцієнта відповідно до строки 2 b. 

 

На малюнку 21 демонструється поведінка ζ-коефіцієнта при 

формуванні патологічного носового опору у передніх та задніх відділах 

при викривленні носової перегородки в передніх і задніх відділах, 

тотальному поліпозі порожнини носа, новоутвореннях, що поширюються 

на всі відділи порожнини носа. (індекс таблиці ―3 a‖). 
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Мал.  21 Ілюстрація поведінки ζ-коефіцієнта відповідно до строки 3 a. 

 

На малюнку 22 демонструється поведінка ζ-коефіцієнта при 

формуванні патологічного носового опору у передніх та задніх відділах 

при поєднанні викривлення носової перегородки в передніх відділах і 

вазомоторного, алергічного або медикаментозного риніту. (індекс таблиці 

―3 b‖). 
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Мал.  22 Ілюстрація поведінки ζ-коефіцієнта відповідно до строки 3 b. 

 

 При врахуванні результатів необхідно окремо оцінювати зміни в 

кожній половині носа, так як вони можуть суттєво відрізнятися. Можуть 

спостерігатися будь-які комбінації результатів з вищенаведених. 

 Для відпрацювання діагностики функції носового дихання за 

методом ПАРМ з КФП нами запропонований аеродинамічний симулятор 

порожнини носа. Можливість вибору налаштувань дозволяє проводити 

симуляції різних в тому числі, патологічних комбінацій, що рідко 

зустрічаються, без залучення і необхідності пошуку пацієнтів для 

демонстрації. [1] 

В якості симулятора порожнини носа використовується 

аеродинамічна модель порожнини носа людини (малюнок 23).  
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Мал.  23 Схема аеродинамічного симулятора порожнини носа 

людини. RMM - риноманометрія, R-ant - передній імітатор носового 

опору в передніх відділах порожнини носа і області переднього носового 

клапана, R-post - задній імітатор носового опору в задньому відділі 

порожнини носа.  

 

Імітатори носового аеродинамічного опору (ІНАО) (R-ant - передній 

ІНАО, R-post - задній ІНАО) із змінними характеристиками дозволяють 

симулювати не тільки величину носового опору, але і патологію носового 

опору різних відділів порожнини носа, а також різні його комбінації. 

Імітація дихання здійснюється апаратом штучної вентиляції легень.  

Дана модель функціонально відображає аеродинамічно-значимі 

відділи порожнини носа людини, які, по суті, являють собою конфузор 

(ділянку присінку носа), власне ділянку переднього носового клапана, 

дифузор (розширення відразу за переднім носовою клапаном) і задній 

відділ порожнини носа. 

Просвіт ІНАО налаштовується відповідно до реальних показників 

носового опору людини, і має градацію регулювань для вибору режиму 

симуляції. Симуляція дослідження проходить ідентично протоколу 

дослідження реальних пацієнтів за розробленою схемою ПАРМ з КФП: в 

початковому стані, після анемізації слизової оболонки носа і з пробою 

Котла. Викладач, за допомогою регулювань різних ІНАО симулятора, 

задає поєднання аеродинамічних змін після кожної проби, імітуючи різні 

варіації результатів дослідження. Можливість зміни конфігурації ІНАО 
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безпосередньо в ході дослідження дозволяє наочно демонструвати учню 

принцип зміни загальних опорів (R150, V2), графіків «диференціальний 

тиск - витрата» і поведінку ζ-коефіцієнта.  

Той, кого навчають оцінює результати ПАРМ з КФП і характеризує 

їх. Після отримання додаткової клінічної інформації та після надання 

рентгенологічної картини лікар, що проходить навчання, повинен зробити 

висновок про те, що для даного випадку необхідна корекція наприклад 

передніх відділів носової перегородки в області переднього носового 

клапана, в той час задні відділи носової перегородки оперуватися не 

повинні, грунтуючи своє рішення характером поведінки ζ-коефіцієнта під 

час проведення КФП.  

3.3. Висновки за розділом: 

 Таким чином, завдяки введеню в аналіз риноманометричного 

дослідження ζ-коефіцієнта дозволяє вирішити головний недолік 

сучасного риноманометричного дослідження - відсутність можливості 

фізіологічної інтерпретації отриманих фізичних показників. Це дозволяє 

визначити чи  потік повітря має турбулентний, тобто 

фізіологічноактивний рух, чи просто повітря проходить майже без опору 

не беручи участь у фізіологічних процесах в порожнині носа. 

 В свою чергу поєднання нового методу аналізу риноманометричного 

дослідження з комплексом функціональних проб дозволяє визначати 

локалізацію та причину формування патологічного носового опору. Така 

інформація має безпосередньо практичне значення при виришенні питань 

щодо хірургічного втручання. 
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РОЗДІЛ 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДДАЛЕНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ СЕПТОПЛАСТИКИ  

 

4.1. Аналіз ефективності септопластики за результатами опитування 

за шкалою NOSE 

З метою вивчення ефективності хірургічних втручань  на носовій 

перегородці було проведено активний виклик пацієнтів за архівними 

даними.  

Критерієм суб`єктивного визначення стану функції носового 

дихання обрано опитування за шкалою NOSE. Результати оцінювання 

задоволеності функцією носового диханням після септопластики 

проведені за допомогою шкали NOSE наближені до об'єктивних [1, 2, 4, 

8].  

Проведено активний виклик хворих, що перенесли септопластику у 

період 3 років (до 2015 року включно). Відповідно до стандартів обробки 

даних при опитуванні за шкалою NOSE пацієнтів було розподілено на три 

групи: 1 група – пацієнти з оцінкою 0-25 балів – «Нормальне дихання або 

незначне невдоволення носовим диханням», 26-50 балів – «середній 

ступінь порушення функції носового дихання» та 51-100 балів – «значний 

ступінь порушення функції носового дихання». Проведено аналіз 

результатів 76 пацієнтів першої групи. Результати опитування наведені в 

таблиці 3, що містить дані за роками проведеної операції. Практично 

здорові добровольці контрольної групи у цьому опитуванні показали 

результат 0-25 балів за шкалою NOSE, що відповідає нормальній функції 

носового дихання. 
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Таблиця 3  

Результати анкетування за NOSE пацієнтів, що перенесли септопластику 

Групи за 

NOSE 

Рік проведення операції Усього за 

2015 – 

2017 рр. 
2017 р. 2016 р. 2015 р. 

1 

(0-25 балів) 
24 (96,00%) 

24 

(88,89%) 

18 

(75,00%) 
66 

2 

(26-50 балів) 
1 (4,00%) 3 (11,11%) 4 (16,67%) 8 

3 

(51-100 балів) 
0 0 2 (8,33%) 2 

Усього 25 (100%) 27 (100%) 24 (100%) 76 

 

Умовно 1 група відповідає функціонально задовільним результатам, 

2 та 3 групи відповідають функціонально незадовільним результатам. На 

малюнку 24 наведено відображення динаміки змін якості життя пацієнтів 

за суб'єктивними відчуттями залежно від терміну, що пройшов після 

оперативного втручання (септопластики), і являє собою їх процентне 

співвідношення  за роками.   

 

Мал.  24 Динаміка змін суб'єктивних відчуттів якості життя у пацієнтів 

залежно від терміну, що пройшов після оперативного втручання на 

перегородці носа, за даними опитувального листа NOSE. 
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Отримані результати свідчать, що чим більше часу пройшло після 

хірургічного втручання, тим більш частішають випадки незадовільної  

ФНД. Хоча статистично цей факт знаходить підтвердження лише при 

порівнянні кількості незадовільних випадків на перший і третій роки 

після септопластики (Z=2,17194, p=0,0179<0,05). З іншого боку, на 

статистичну значущість підвищення кількості пацієнтів, незадоволених 

ФНД, з тривалим терміном після операції вказує і обрахований коефіцієнт 

кореляції між кількістю років після септопластики і результатом 

опитування за шкалою NOSE (Г=0,586207, p=0,002294<0,05). Отриману 

кореляцію можна охарактеризувати за силою як помірну.  

Отже, кількість функціонально незадовільних результатів, що 

відбиваються на якості життя пацієнтів, корелює з післяопераційним 

терміном, мінімум у перший рік і досягаючи максимуму на третій рік 

після проведеної операції (від 4,0 % через 1 рік та до 25,0 % через 3 роки).  

У цілому, отримані дані невдоволеності функцією носового 

дихання відповідають показникам, що наведені як у вітчизняній, так і в 

закордонній науковій літературі – 20-30 % [3, 5, 6, 7].  

 

4.2. Аналіз додаткового опитування з елементами ВАШ 

Для деталізації даних анамнезу супутніх захворювань розроблено і 

використано додатковий опитувальний лист з елементами оцінювання за 

типом ВАШ. Опитування проводилося одночасно з опитуванням за 

NOSE. До переліку введені питання стосовно найпоширеніших 

захворювань і факторів впливу, що можуть вплинути на функцію 

носового дихання та на стан слизової оболонки (тривале куріння, 

алергічні захворювання із ринологічними проявами та ті, що загалом 

впливають на функцію зовнішнього дихання (алергічний риніт, 

бронхіальна астма). Опитування дозволило з`ясувати тривалість 

порушення функції носового дихання, наявність в анамнезі та вплив на 
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функцію носового дихання додаткових хірургічних втручань. Відмічалась 

наявність захворювань нервової системи, що можуть призвести до 

виникнення вазомоторних розладів дисрегуляторного генезу, що може 

впливати на тривалість післяопераційного реабілітаційного періоду й на 

виникнення вазомоторних розладів, непов`язаних з аеродинамікою 

порожнини носа. У подальшому наявність захворювань, що впливають на 

функцію дихання загалом (бронхіальна астма, хронічні обструктивні 

захворювання легень), захворювань, що впливають на стан та функцію 

слизової оболонки порожнини носа (алергічний риніт, поліпозний риніт), 

нервові захворювання, що можуть істотно вплинути на регуляторні 

процеси в порожнині носа (важка черепно-мозкова травма, оперована чи 

неоперована нейрохірургічна патологія центральної нервової системи, 

невралгії трійчастого нерва, лицевого нерва, спадкові захворювання, що 

впливають на функцію нервової системи) були критерієм вилучення з 

груп аналізу та порівняння. 

Результати аналізу даних, отриманих на підставі додаткового 

опитувального листа (табл. 4), свідчать про те, що в досліджуваної  

вибірки пацієнтів стан  ФНД у післяопераційний період не залежить від 

того, як довго вони відчували порушення носового дихання, чи палили 

вони, мали захворювання нервової системи, чи вживали 

судинозвужувальні краплі до операції. Частотність випадків паління, 

наявність захворювань нервової системи і супутніх захворювань носа та 

навколоносових синусів у контрольній групі добровольців без порушень 

ФНД не відрізнялася від груп опитуваних пацієнтів. Проте бачимо, що 

супутні захворювання навколоносових синусів зовсім не зустрічалися у 

групі пацієнтів із задовільною оцінкою ФНД після септопластики, хоча у 

групі з незадовільними результатами таких випадків виявлено 20 %, що 

становить статистично значущу різницю.  
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Таблиця 4 

Результати обробки додаткового опитувального листа стосовно функції 

носового дихання з елементами оцінювання за типом ВАШ у групах 

пацієнтів залежно від суб’єктивної оцінки ФНД у післяопераційному 

періоді та у контрольній групі 

Показник Суб’єктивна оцінка 

ФНД після 

септопластики за 

NOSE 

Результат 

перевірки 

статистично

ї значущості 

різниці між 

групами 

хворих 

Контроль

на група  

(0-25 

балів) 

N=10 

Незадовіл

ьна  

(26-100 

балів) 

N=10 

Задовіль

на  

(0-25 

балів) 

N=66 

Паління  

n (%) 
3 (30,0%) 

31 

(47,0%) 

Z=1,078, 
p=0,1573>0,0

5 
3 (30,0%) 

Наявність 

захворюв

ань 

нервової 

системи 

n (%) 

3 (30,0%) 
16 

(24,2%) 

Z=0,373, 
p=0,3476>0,0

5 
2 (20,0%) 

Термін, 

протягом 

якого 

відмічало

ся 

порушенн

я 

носового 

дихання 

(років) 

Me [LQ ; 

UQ], 

M± m 

8 [7 ; 10] 

10,00 ± 2,

28 

9 [7 ; 12] 

9,65 ± 0,

53 

U=287,5, 
p=0,5160>0,0

5 
— 

Наявність 

супутніх 

захворюв

ань носа 

2 (20,0%) 0 (0,0%) 
Z=1,581, 

p=0,0001<0,0

5 
0 (0,0%) 
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та 

навколон

осових 

синусів 

n (%) 

Використ

ання 

судинозву

жувальни

х крапель 

до 

операції  

n (%) 

3 (30,0%) 
20 

(30,3%) 

Z=0,01948, 
p=0,4922>0,0

5 
— 

Ступінь 

порушенн

я 

носового 

дихання 

до 

операції 

(від 0 - 

―немає 

проблеми

‖ до 10 - 

―нема 

носового 

дихання‖) 

Me [LQ ; 

UQ] 

7,5 [7 ; 9] 8 [7 ; 9] 
U=258,5, 

p=0,2626>0,0

5 

0 [0 ; 1] 

Ступінь 

покращен

ня 

носового 

дихання 

після 

операції 

(від 0 - 

―немає 

проблеми

‖ до 10 - 

―нема 

носового 

дихання‖) 

5 [4 ; 7] 0 [0 ; 1] 
U=11,5, 

p=1,476⋅10
 –8 

<0,05 
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Me [LQ ; 

UQ] 

Примітки :   n – абсолютна кількість випадків; % – частина (%) 

випадків у групі пацієнтів залежно від оцінки ФНД 

(задовільна/незадовільна); Me – медіана; LQ – нижній квартиль; UQ – 

верхній квартиль; M  – середнє значення; m – стандартна похибка 

середнього; U – обчислене значення критерію Манна–Уїтні для 

порівняння значень кількісних показників між групами; Z – обчислене 

значення критерію для порівняння співвідношень (%) якісних показників 

між групами; р – досягнутий рівень значущості статистичного критерію. 

 

Крім того, отримані дані дозволяють стверджувати про 

ефективність проведеного хірургічного лікування порушень ФНД на 

підставі порівняння ступеня порушень носового дихання, оціненого 

пацієнтами за 10-ти бальною шкалою до та після оперативного втручання 

на носовій перегородці. Так, до проведення септопластики пацієнти 

оцінювали ступінь порушень на рівні 7 [6 ; 9] балів, що було значно 

вищим (Wilcoxon Z=7,4748, p=7,752⋅10
 –14

<0,05), ніж після хірургічного 

втручання, коли цей показник знизився до 0 [0 ; 1] балів. Варто 

зауважити, що покращення ФНД було значним як у групі із задовільними 

результатами за NOSE (Wilcoxon Z=7,062024, p=1,6443⋅10
 –12

<0,05), так і з 

незадовільними (Wilcoxon Z=2,520504, p=0,011719<0,05), хоча в останній 

таке покращення  було менше вираженим (малюнок 25). 
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(а) (б) 

Мал.  25 Діаграми розмаху порівняння ступеня порушення носового 

дихання до та після хірургічного втручання на носовій перегородці у 

групах пацієнтів залежно від суб’єктивної оцінки ФНД у 

післяопераційному періоді : (а) – зниження бальної оцінки ступеня 

проблем з носовим диханням у групі з задовільними результатами 

хірургічного лікування;   (б) – зниження бальної оцінки ступеня проблем 

з носовим диханням у групі з незадовільними результатами.  

 

Порівняно з контрольною групою ступінь порушень носового 

дихання до оперативного лікування був статистично набагато вищим в 

обох групах пацієнтів (у групі з незадовільними результатами: M-W U=0, 

p=0,000124<0,05; у групі із задовільними результатами: M-W U=0, 

p=2,5348⋅ 10
 –7

<0,05). Після операції група пацієнтів із незадовільною 

суб’єктивною оцінкою ФНД демонструвала значно вищі значення бальної 

оцінки ступеня порушень носового дихання порівняно з контрольною 

групою (W U=1, p=0,000166<0,05), у той час як група хворих із 

задовільною ФНД суттєво від контрольної групи не відрізнялася 

(W U=323,5, p=0,906456>0,05), що підтверджувало ефективність 

септопластики в останній групі пацієнтів (малюнок 26).  
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(а) (б) 

Мал.  26 Діаграми розмаху порівняння ступеня порушення носового 

дихання у групах пацієнтів залежно від суб’єктивної оцінки ФНД у 

післяопераційний період з контрольною групою здорових 

добровольців : (а) – до хірургічного втручання;   (б) – після хірургічного 

втручання на носовій перегородці.  

 

 

На діаграмі (малюнок 27) зведені дані обробки додаткового 

опитувального листа стосовно функції носового дихання у пацієнтів без 

порушення ФНД у післяопераційному періоді та у пацієнтів з 

незадовільною ФНД. 
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(а) 

 

(б) 

Мал.  27 Дані обробки додаткового опитувального листа щодо функції 

носового дихання у пацієнтів без порушення ФНД у післяопераційний 

період, у пацієнтів з незадовільною ФНД і в контрольній групі здорових 

осіб : (а) частина випадків: 1 – Куріння; 2 – Наявність захворювань 

нервової системи; 3 – Наявність супутніх захворювань навколоносових 

синусів; 4 – Використання судинозвужувальних крапель до операції; 
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(б) Термін, протягом якого відмічалося порушення носового дихання 

(років). 

 

Порівняння даних опитування пацієнтів за додатковим 

опитуванням з елементами ВАШ вказує на те, що в групі пацієнтів із 

незадовільними функціональними результатами більш часто 

зустрічаються випадки, коли пацієнти мають супутні захворювання – 20% 

проти 0%, порівняно із групою, до якої входять пацієнти без порушення 

ФНД (Z=1,581, p=0,0001<0,05). Ступінь невдоволеності носовим 

диханням до хірургічного втручання не відрізняється від групи без 

порушення ФНД (U=258,5, p=0,2626>0,05), середній показник складає 

7,5 [7 ; 9] балів проти  8 [7 ; 9] балів з групи без порушення ФНД, але 

після проведення септопластики знижується не так суттєво, як у групі з 

задовільними результатами (середній показник складає 5 [4 ; 7] балів 

проти 0 [0 ; 1] балів з групи без порушення ФНД). 

 

4.3. Аналіз об’єктивних даних стану функції носового дихання з 

використанням удосконаленої методики риноманометричного 

дослідження у пацієнтів, що перенесли септопластику та визначення  

чинників, що призводять до виникнення незадовільних 

функціональних результатів  

З метою подальшого поглибленого вивчення чинників, що 

призводять до розвитку незадоволеності ФНД у різні терміни хворим, що 

оперовані без урахування аеродинамічного аналізу (76 хворих) проведено 

риноманометричне дослідження за запропонованою методикою ПАРМ із 

КФП.   

У ході дослідження за основним критерієм виділено дві групи: 

пацієнти, у яких порушення дихання пов'язане з наявністю структурних 

(анатомічних, тобто механічних) перешкод (малюнок 28), і пацієнти, у 
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яких таке порушення пов'язане з набряково-мукозальними явищами 

(малюнок 29). 

  

Мал.  28 Порушення функції носового дихання, пов'язане зі структурним 

компонентом із двох боків. 

 

 

Мал.  29 Порушення функції носового дихання, що пов'язане з набряково-

мукозальними явищами. 

 

З точки зору риноманометричного дослідження неможливо 

розрізнити етіологію набряку в порожнині носа. Це пов’язано з тим, що 
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відповідна проба в складі ПАРМ із КФП з анемезацією слизової оболонки 

порожнини носа усуває набряк будь-якої етіології. Тому подальше 

визначення етіології набрякових явищ можливе тільки за допомогою 

клінічних методів і подальшої діагностики, а лікування цих явищ не є 

предметом безпосереднього вивчення аеродинаміки. Хоча при розладах 

набрякової природи, що виникли після септопластики, найчастіше 

виявляються розлади вазомоторного характеру та зміни слизової 

оболонки, пов’язані із пересиханням через порушення контакту з потоком 

повітря. За допомогою цієї проби ми поводимо диференційну діагностику 

між проблемами ФНД, викликані анатомічною перешкодою чи 

набряковими явищами. З метою надання характеристики результатам 

риноманометричного дослідження ми використовуємо термін 

―набряково-мукозальний компонент або розлад‖, що узагальнює всі 

етіологічні чинники та патологічні стани, супроводжувані 

вазомоторними, набряковими розладами та змінами слизової оболонки. 

Результати кількісного розподілу пацієнтів і загальна динаміка 

порушень ФНД залежно від термінів, що пройшли після оперативного 

втручання, за об'єктивними даними параметрів носового дихання 

представлені в таблиці 5 і на діаграмі (малюнок 30). 

Таблиця 5.  

Кількісний розподіл пацієнтів за об'єктивними даними параметрів 

носового дихання за провідною причиною розладу ФНД. 

Рік після 

хірургічного 

втручання 

1 

(2017) 

(N=25) 

2 

(2016) 

(N=27) 

3 

(2015) 

(N=24) 

Загало

м  

за 3 

роки 

(2015

—
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2017) 

(N=76

) 

Структурні  

розлади 
1 (4,0%) 

2 

(7,4%) 
2 (8,3%) 

5 

(6,6%) 

Набряково-

мукозальні 

розлади 

0 (0,0%) 
1 

(3,7%) 

3 

(12,5%) 

4 

(5,3%) 

Сполучені  

(структурні + набряков

о-мукозальні) 

0 (0,0%) 
0 

(0,0%) 
1 (4,2%) 

1 

(1,3%) 

 

 

Мал.  30 Динаміка проявів порушень носового дихання із часом, що 

минув після оперативного втручання, за даними ПАРМ з КФП залежно 

від основної причини розладу ФНД. 

 

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що у досліджуваній 

вибірці пацієнтів частки структурних і набряково-мукозальних розладів 

представлені в однакових пропорціях (M-L χ2=1,816107, p=0,40331>0,05). 
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Проте спостерігається різниця у динаміці проявів цих двох типів розладів 

упродовж 3-х років. Якщо кількість випадків структурних розладів 

залишається на практично однаковому рівні протягом усіх 3-х років, то 

кількість змін, пов’язаних з набряково-мукозальним компонентом дещо 

зростає. Такі зміни відсутні в перший рік післяопераційного періоду і в 

подальшому зростають упродовж наступних років, досягаючи максимуму 

на третій рік [2]. Частота цього зростання підтверджується статистично 

при порівнянні кількості набряково-мукозальних розладів на першому і 

на третьому роках після хірургічного лікування (Z=3,464102, 

p=0,0142<0,05). Така динаміка відповідає припущенню, що у перші роки 

компенсаторні механізми нівелюють клінічні прояви набряково-

мукозальних розладів, але з часом вони виснажуються. Порушення 

функції носового дихання при структурних змінах з плином часу 

залишається приблизно на однаковому рівні. 

Отже, більшість незадовільних результатів пов'язані з 

невстановленими і неусуненими причинами структурних перешкод у 

задніх відділах при хірургічному втручанні тільки в передніх відділах, а у 

всіх відділах механічні проблеми з’являються не лише у зв'язку з 

неправильним виявленням локалізації патологічного опору, але і з 

невиправданим виправленням фізіологічно нормально вигнутих частин 

носової перегородки в задніх відділах, в наслідок чого виникає і 

неправильний розподіл повітряних потоків. З іншого боку, утворений 

надлишковий простір вимагає посиленої участі компенсаторних 

вазомоторних реакцій з боку нижніх носових раковин, які з плином часу 

(до 3 років) виснажуються, набуваючи патологічного характеру або 

переходячи у справжню гіпертрофію носових раковин. Це призводить до 

виникнення підвищення незадовільних результатів за рахунок набряково-

мукозального компонента [1]. 
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4.4 Висновки за розділом: 

1. Аналіз ефективності септопластики за результатами опитування за 

шкалою NOSE показав, що кількість випадків невдоволеності пацієнтів 

функцією носового дихання зростає із часом, що минув після операції, і на 

третій рік після хірургічного втручання становить статистично суттєву 

різницю відносно стану на перший рік після операції. 

2. Проведений аналіз результатів додаткового опитування з елементами 

ВАШ дозволив за рахунок порівняння ступеня невдоволеності ФНД, 

оціненого пацієнтами за 10-ти бальною шкалою до і після хірургічного 

лікування, стверджувати про загальну ефективність септопластики, що 

виражається у статистично значущому зниженні ступеня невдоволеності 

ФНД після її (септопластики) проведення. Результати свідчать і про 

зниження ступеня невдоволеності, що є вагомим як в групі пацієнтів, які 

визнають свою ФНД у післяопераційний період задовільною за шкалою 

NOSE, так і в групі пацієнтів, які відповідно до опитувальника NOSE 

невдоволені своєю ФНД, з тією різницею, що в останній групі зазначене 

зниження ступеня невдоволеності є менш вагомим. 

3. Додаткове опитування з елементами ВАШ дозволило перевірити 

гіпотези щодо значущості впливу найбільш ймовірних чинників на 

виникнення незадовільних результатів септопластики (паління, наявності 

супутніх неврологічних патологій і захворювань, що можуть впливати на 

ФНД, застосування судинозвужувальних крапель, відрізок часу, протягом 

якого пацієнт відчував порушення носового дихання, тощо). У результаті 

статистично підтверджено зв’язок наявності супутнього хронічного 

риносинуситу в пацієнтів із функціонально незадовільними результатами 

хірургічного втручання на носовій перегородці. 

4. Аналіз об’єктивних даних стану функції носового дихання з 

використанням удосконаленої методики риноманометричного дослідження 

вказав на однакові частки встановлених випадків розладів носового 
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дихання, обумовлених структурним або набряково-мукозальним 

компонентом, однак виявив різницю у динаміці проявів двох зазначених 

типів розладів, яка підтверджується статистично. Установлені 

закономірності полягають у тому, що кількість випадків структурних 

розладів залишається на практично однаковому рівні упродовж 3-х років 

спостереження, у той час як кількість змін, пов’язаних з набряково-

мукозальним компонентом, зростає, досягаючи максимуму на третій рік 

після септопластики. 
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РОЗДІЛ 5 

РОЗРОБКА СХЕМИ ОПТИМАЛЬНОГО ОБСЯГУ ХІРУРГІЧНОГО 

ВТРУЧАННЯ ПРИ ПОРУШЕННІ ФУНКЦІЇ НОСОВОГО 

ДИХАННЯ, ЩО ПОВ’ЯЗАНЕ ІЗ ВИКРИВЛЕННЯМ НОСОВОЇ 

ПЕРЕГОРОДКИ 

 

5.1. Розробка схеми планування септопластики з урахуванням даних 

удосконаленої методики риноманометричного дослідження, аналізу 

ендоскопічного та томографічного досліджень.  

Приймаючи рішення стосовно септопластики, хірург повинен 

оцінити особливості анатомії порожнини носа та їх роль у структурі 

носового опору. По суті, септопластика відповідає певній інженерній 

задачі перебудови аеродинамічних поверхонь. З точки зору фізіології 

порожнини носа більшого значення набуває не конкретна хірургічна 

техніка ремоделювання того чи іншого анатомічного утворення, а 

конкретне місце, яке необхідно ремоделювати, і ступінь необхідних змін. 

Планування та проведення хірургічних втручань для корекції ФНД 

залежить від правильного визначення кінцевої мети хірургічного 

втручання. На нашу думку, це не суто механічне розширення просвіту 

порожнини носа, а нормалізація адаптації анатомічних структур 

порожнини носа й нормалізація дихальної функції, а відповідно, і всіх 

функцій носа. 

Нормальна ФНД можлива за умови правильної аеродинаміки в 

порожнині носа. Звертаючись до аеродинамічних законів формування 

повітряного потоку, можна виділити декілька важливих практичних 

моментів, що дозволять усвідомлено планувати операцію. Аеродинамічні 

характеристики потоку залежать від декількох обов'язкових умов: 

величини просвіту дихального шляху, швидкості потоку повітря,  

наявності чергування "звуження-розширення". Перенесемо ці обов'язкові 
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умови на порожнину носа, тоді: просвіт – це відстань між перегородкою 

носа й латеральною стінкою порожнини носа, швидкість потоку –  це 

величина, що залежить від роботи легенів на вдиху, "звуження-

розширення" задані анатомією порожнини носа, наявністю клапанів і 

викривлень порожнини носа, що взаємно адаптовані один до одного. Зміна 

аеродинамічних характеристик у цій системі забезпечується за рахунок 

вазомоторних процесів у носових раковинах, а також завдяки зміні 

швидкості потоку на вдиху. Це є механізмом адаптації аеродинаміки 

порожнини носа для реалізації нормального носового циклу в умовах 

зміни активності (наприклад, при переході з ходьби на біг) або зміни 

факторів навколишнього середовища (холод, запиленість тощо). 

Нормальний носовий цикл є основою правильної дихальної функції носа 

[5, 11]. З точки зору аеродинаміки, такі адаптаційні механізми – це спосіб 

змінити взаємну конфігурацію аеродинамічних поверхонь таким чином, 

щоб звузити або розширити величину дихального просвіту між ними при 

заданій швидкості потоку повітря, щоб у результаті потік набув 

необхідних характеристик, які будуть забезпечувати реалізацію всіх 

функцій носа.  

За результатами попереднього аналізу віддалених функціональних 

результатів септопластики ми визначили, що з часом відбувається 

зростання набряково-мукозальних порушень, головним чином за рахунок 

вазомоторних розладів. Головним патофізіологічним підґрунтям цього є 

виснаження саме адаптаційних механізмів, які повинні компенсувати 

помилково сформований надлишковий простір, що не дозволяє правильно 

формувати та перерозподіляти потоки повітря в порожнині носа. На 

важливості порушення саме взаємної адаптації просторів при порушенні 

ФНД наголошує у своїх дослідженнях Млинський (Mlynski G.) [13].  

Таким чином, стає очевидним, що для функціонально орієнтованої 

хірургії порожнини носа основним параметром при плануванні та 
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ремоделюванні анатомічних структур повинна бути саме величина 

простору між латеральною стінкою порожнини носа й перегородкою носа. 

З метою підвищення функціональних результатів хірургічних 

втручань при порушенні ФНД на підставі даних аналізу віддалених 

функціональних результатів септопластики та наведеної вище 

аеродинамічно обґрунтованої анатомо-функціональної моделі реалізації 

ФНД розроблено схему передопераційного обстеження пацієнтів та 

планування оптимальних обсягів септопластики. 

На першому етапі детально з’ясовуються і фіксуються скарги, 

вивчається анамнез захворювання, проводиться опитування за шкалою 

NOSE. На цьому етапі визначаються суб’єктивні дані, що стосуються 

порушень носового дихання. Особлива увага приділяється перенесеним 

раніше травмам носа, супутнім захворюванням нервової системи та 

алергічним захворюванням. 

На другому етапі проводиться об’єктивне дослідження функції 

носового дихання за удосконаленою методикою ПАРМ із визначенням 

поведінки ζ-коефіцієнта під час проведення КФП: визначається роль та 

локалізація за стороною й відділом порожнини носа анатомічних структур, 

що відповідають за порушення аеродинаміки, порівнюються об’єктивні 

показники з суб’єктивними даними, проводиться диференціювання проявів 

нормального носового циклу із патологічними вазомоторними розладами 

та визначається необхідність додаткової вазотомії чи конхопластики. 

На третьому етапі визначають співвідношення об’єктивних даних 

ПАРМ із КФП із анатомією порожнини носа за даними ендоскопічного та 

КПКТ-досліджень (конусно-променева комп’ютерна томографія). 

Відбувається визначення локалізації конкретних анатомічних ділянок 

перегородки носа, що відповідають за порушення аеродинаміки 

порожнини носа. Плануються конкретні хірургічні прийоми корекції 
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виявлених порушень, відбувається оцінка супутньої патології 

навколоносових пазух, стану остеомеатального комплексу. 

КПКТ-дослідження більш інформативне, має ширші можливості 

програмного забезпечення та менше променеве навантаження, ніж 

спіральна комп’ютерна томографія [3]. Для детального аналізу порожнини 

носа при КПКТ-дослідженні найбільш інформативним режимом перегляду 

з точки зору аналізу дихального просвіту визначено режим негативу [2] 

(малюнок 31). 

 

Мал.  31 Оптимальний режим перегляду томографічного дослідження під 

час аналізу дихального просвіту порожнини носа. Чітко візуалізується 

асиметрія дихального просвіту через порушення адаптації латеральної 

стінки порожнини носа та носової перегородки через девіації хряща 

перегородки носа в ділянці контакту з премаксилою. 

 

 У деяких випадках наявності ізольованого «шипа» перегородки носа за 

даними ПАРМ із КФП порушень аеродинаміки може не бути, але за умови, 

коли відбувається контакт перегородки носа з латеральною стінкою носа 
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або ж «шип» деформує ділянку остеомеатального комплексу, це може 

призводити до порушення нормального носового циклу, вентиляції та 

дренажу приносових пазух (малюнок 32). У такому випадку показана 

септопластика незалежно від даних ПАРМ з КФП. 

 

А Б 

Мал.  32 Пацієнт К., томографічна (А) та ендоскопічна (Б) картина «шипа». 

На ендоскопічному (Б) фото видно, як «шип» викликає механічне 

подразнення та провокує виділення слизу у місці контакту з латеральною 

стінкою порожнини носа. 

 

 За нашими спостереженнями, при проведенні томографічного 

дослідження пацієнтів у перші 2-3 години після проведення ПАРМ із КФП, 

коли ще зберігається ефект від назальних деконгестантів, що були 

використані в КФП, можна здійснити найбільш адекватний аналіз саме 

анатомічного взаємовідношення структур порожнини носа (малюнок 33), 

виключаючи можливий вплив будь-яких зовнішніх факторів, набряково-

мукозального та вазомоторного компонента  [2]. Можна також проводити 

диференційний діагноз між вазомоторним збільшенням нижніх носових 

раковин та істинною гіпертрофією нижніх носових раковин, що може 

потребувати додаткової вазотомії [1] або конхопластики. У випадку 

виявлення істинної гіпертрофії нижньої носової раковини, порівнюючи з 
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даними ПАРМ із КФП, можна визначити це патологічна гіпертрофія чи це 

компенсаторна гіпертрофія, що ліквідує виражену асиметрію дихального 

простору.  

 

А Б 

Мал. 33 Томографічна картина архітектоніки порожнини носа (пацієнт П.) 

під впливом деконгестантів. В аксіальній проекції (А) чітко видно, яку 

роль відіграє Ф-подібне потовщення носової перегородки в адаптації 

дихального  просвіту в передніх відділах порожнини носа. У коронарній 

(Б) проекції чітко видно, що на всіх рівнях спостерігається рівномірна 

адаптація латеральної стінки порожнини носа до перегородки носа і за 

умови виключення вазомоторних реакцій із боку нижніх носових раковин 

дихальний простір достатній та симетричний. 

  

 Після обробки і зіставлення всіх отриманих даних проводиться 

планування обсягів септопластики. Хірургічне втручання та подальший 

післяопераційний супровід здійснюється з використанням 

загальноприйнятих сучасних хірургічних технік із відеоендоскопічним 

спостереженням [6, 7, 10, 12, 14, 16], але строго в межах визначених під 

час аналізу даних ПАРМ із КФП ендоскопічного та КПКТ-аналізу, навіть 

якщо візуальні викривлення поширюються за межі визначеної ділянки. У 

технічному аспекті ми дотримувалися 8 правил септопластики, що 
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запропоновані Е. Huizing [9] та розширені Pirsig (аналіз, підхід, 

мобілізація, резекція, редукція, реконструкція, фіксація та подальше 

спостереження). З урахуванням аеродинамічної та фізіологічної складових 

ми дотримуємося певних принципів при плануванні хірургічного 

втручання. Ремоделювати й адаптувати форму носової перегородки 

необхідно конкретно в місці підтвердженої ділянки формування 

підвищеного носового опору таким чином, щоб сформований просвіт був 

достатнім для проходження потоку повітря, але водночас дозволяв 

здійснювати роботу носового циклу в нормальних його межах. 

Розширення просвіту необхідно планувати таким чином, щоб уникнути 

надмірного його розширення. Так само необхідно прогнозувати можливу 

зміну просвіту на іншій стороні, яка мала нормальні характеристики, але 

може негативно змінитися після хірургічного втручання. Ці зміни можуть 

коригуватися за рахунок турбінопластики, яку так само необхідно 

виконувати, якщо виявлено набряково-мукозальні зміни при проведенні 

ПАРМ із КФП. Необхідно уникати корекції відділів, які не беруть участі у 

формуванні патологічного носового опору, оскільки розширення 

нормального просвіту зробить його надмірно широким, що призведе до 

розвитку вазомоторних порушень або явищ «порожнього носа» в 

майбутньому. 

 Наводимо приклад передопераційного обстеження та планування 

обсягу септопластики пацієнтки Р. 37 років. Пацієнтка звернулася в клініку 

зі скаргами на порушення носового дихання упродовж тривалого часу. В 

анамнезі порушення носового дихання. Порушення виникло ще в 

дитинстві унаслідок травми носа під час занять спортом. За медичною 

допомогою раніше не зверталася. Оцінка за шкалою NOSE - 70 («високий 

ступінь порушення носового дихання»). При ендоскопічному дослідженні 

дихальних шляхів виявлено: із правого боку без патологічних виділень, 

слизова оболонка не змінена, носоглотка вільна; із лівого боку через 
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анатомічні зміни проведення ендоскопа ускладнене. Проведено 

риноманометричне дослідження ПАРМ із КФП (малюнок 34). 

  

 

Мал. 34 Пацієнтка Р. ПАРМ із КФП. Із правого боку носове дихання 

нормальне. Із лівого боку при порівнянні даних КФП установлено, що на 

початковому етапі дослідження (синім) поведінка ζ-коефіцієнта вказує на 

підвищений носовий опір та відсутність фізіологічної складової. Після 

проведення проби з деконгестантами  (зеленим) поведінка ζ-коефіцієнта  

дещо покращується, проте автомодельність відсутня, фіксуючи відсутність 

фізіологічного дихання та наявність набряково-мукозальних розладів. 

Після проби Котла носовий опір відповідає нормальному, ζ-коефіцієнт у 

нормі, наявна автомодельність потоку вказує на фізіологічно нормальне 

дихання, демонструючи наявність структурного компонента 

локалізованого в межах переднього відділу та переднього носового 

клапана.  

 

 За результатами ПАРМ із КФП установлено, що порушення носового 

дихання пов’язане із структурними порушеннями в передніх відділах 
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порожнини носа переважно за рахунок викривлення носової перегородки в 

ділянці носового клапана із лівого боку. Виявлено також, що в структурі 

носового опору наявні ознаки набряково-мукозальних розладів, що, у 

цьому випадку зумовлені розвитком вазомоторного риніту через тривале 

порушення аеродинаміки носового дихання із лівого боку. 

 Пацієнці проведено ендоскопічне та КПКТ-дослідження із подальшим 

аналізом конфігурації дихального простору (малюнок 35) та ділянки 

переднього носового клапана, що повністю збігається із результатами 

ПАРМ із КФП.  

А Б 

Мал. 35 КПКТ-дослідження пацієнтки Р. Чітко відзначається деформація 

перегородки носа в передніх відділах (А) та порушення конфігурації 

переднього носового клапана більш виражено із лівого боку за рахунок 

деформації каудального відділу перегородки носа. 

 

Відповідно до топографії встановлених змін аеродинаміки та 

анатомії порожнини носа 11.11.17 р. проведено хірургічне втручання - 

«Септопластика. Лазерна підслизова вазотомія». Септопластика обмежена 

виключно передніми відділами перегородки носа, акцентуючи увагу на її 

частині, що відноситься до ділянки переднього носового клапана. 
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При контрольному огляді через 1 рік пацієнтка скарг на ФНД не 

висловлює, оцінка за NOSE – 10 балів («нормальна ФНД»), контрольна 

ПАРМ із КФП у межах норми, поведінка ζ-коефіцієнта в нормі, наявна 

автомодельність потоку при всіх пробах, що вказує на повне відновлення 

фізіологічного носового дихання з обох боків. 

 

5.2. Дослідження ефективності септопластики, яка проведена з 

урахуванням удосконаленої методики риноманометричного, 

ендоскопічного та томографічного досліджень 

 

Оцінка функціональної ефективності септопластики, що проведена з 

урахуванням  удосконаленого методу ПАРМ із КФП проводилась у групі 

пацієнтів, які були обстежені та оперовані в період з 2015 по 2017 рр. з 

подальшою порівняльною характеристикою та статистичною обробкою 

отриманих результатів із результатами у групі пацієнтів, що були 

оперовані в аналогічні терміни за загальноприйнятою методикою 

обстеження та хірургічного втручання [4]. Оцінка віддалених 

функціональних результатів проводилася з інтервалом 1 рік після операції. 

Кількість пацієнтів у досліджуваних групах склала 84 і 76 пацієнтів 

відповідно. Серед них жінок 48 (30%), чоловіків 112 (70%). Критерії 

виключення відповідають критеріям визначеним для групи пацієнтів, 

оперованих за загальноприйнятою методикою. Для дослідження 

сформовано однорідні підгрупи пацієнтів відповідно до терміну, що минув 

після операції, і за статевою ознакою (таблиця 6). 

Основним параметром визначення ступеня задоволеності функцією 

носового дихання при порівнянні результатів була оцінка за шкалою 

NOSE. [8, 15].  

Об’єктивні показники ФНД оцінювалися за наведеною методикою 

ПАРМ із КФП.  
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Таблиця 6  

Розподіл пацієнтів, включених у дослідження, залежно від методики 

проведення септопластики, післяопераційного терміну та статті 

Група 

пацієнтів 

(методика 

проведення 

септопласти

ки) 

Термін  

(кількість років після 

операції) 

Стать 

Усь

ого 

1 2 3 
чолові

ки 

жінк

и 

Класична 

(без 

урахування 

даних 

ПАРМ із 

КФП і 

КПКТ-

аналізу) 

25 27 24 54 22 76 

З 

урахування

м даних 

ПАРМ і КТ-

аналізу 

37 19 28 58 26 84 

Усього 62 46 52 112 48 160 

Примітка: групи однорідні за гендерним складом
1
 (⎟2=0,076, 

p=0,78226>0,05); підгрупи однакові за терміном, що минув після операції 

(⎟2=3,631, p=0,16278>0,05). 

 

                                                
1
 Мається на увазі, що в обох групах співвідношення між чоловіками і жінками однакове і таке ж 

саме, як і в загальній вибірці (≈70:30). Такий розподіл відображає реальну картину у генеральній 
сукупності: з приводу подібних операцій чоловіки звертаються частіше, ніж жінки. 
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Слід відзначити, що у досліджуваній вибірці пацієнтів суб’єктивна 

оцінка функцій носового дихання після оперативного лікування за шкалою 

NOSE співпадала із даними об’єктивного дослідження за методикою 

ПАРМ із КФП. Таким чином, 127 пацієнтів із 140 (90,71%) були задоволені 

ФНД (0−25 балів за шкалою NOSE), що підтверджувалося результатами 

ПАРМ-дослідження, при якому не виявлено ні структурних, ні 

вазомоторних патологій. 11 пацієнтів (7,86%) висловили середній ступінь 

невдоволеності ФНД (26−50 балів за шкалою NOSE), причому, як показало 

дослідження за методикою ПАРМ із КФП, у п’яти з них причиною 

невдоволеності були структурні порушення, а у шести – порушення, 

пов’язані із набряково-мукозальним компонентом. Високий ступінь 

невдоволеності ФНД (51−100 балів за шкалою NOSE) після хірургічного 

лікування висловили 2 пацієнти (1,43%), що при об’єктивному дослідженні 

за методикою ПАРМ із КФП підтвердилося виявленням порушень, 

обумовлених набряково-мукозальним компонентом, які в одному з 

випадків сполучалися із структурними порушеннями передніх і задніх 

ділянок носа (таблиця 7).  

Таблиця 7  

Таблиця спряженості, що порівнює результати суб’єктивної оцінки ФНД 

пацієнтами з результатами об’єктивного дослідження  

за методикою ПАРМ із КФП 

Дані 

ПАРМ із 

КФП 

Результати опитування за NOSE 

Усьог

о 

Нормал

ьна 

ФНД  

(0−25 

балів) 

Середній 

ступінь 

порушення 

ФНД  

(26−50 

балів) 

Високий 

ступінь 

порушення 

ФНД 

(51−100 

балів) 

Нормальна 127 0 0 127 
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ФНД 

Порушенн

я в 

передніх 

відділах 

0 4 0 4 

Набряково-

мукозальні 

розлади 

0 6 1 7 

Порушенн

я в 

передніх та 

задніх 

відділах 

0 1 0 1 

Порушенн

я в 

передніх та 

задніх 

відділах в 

поєднанні 

з 

набряково-

мукозальн

ими 

розладами 

0 0 1 1 

Усього 127 11 2 140 

Примітка: результати співпадають: задоволеність ФНД за шкалою NOSE 

відповідає відсутності порушень (нормі) при ПАРМ із КФК; випадки 

невдоволеності ФНД різного ступеня відповідають виявленню порушень 

різної етіології при проведенні дослідження за методикою ПАРМ із КФП.  

Далі проведено аналіз щодо поділу пацієнтів за результатами 

опитування за NOSE на дві групи, залежно від ступеня задоволеності 

функцією носового дихання: «Задоволені» (0−25 балів), «Невдоволені» 

(26−100 балів). Результати розподілу випадків задоволеності та 

невдоволеності функціональними результатами хірургічного лікування у 
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групах залежно від методики проведення септопластики подані в таблиці 8 

Наведені дані дозволяють стверджувати про статистичну значущість 

залежності кількості незадовільних результатів від методики проведення 

септопластики (M-L ⎟2=5,1096, p=0,02379<0,05). Так, у групі пацієнтів, 

оперованих за класичною методикою, спостерігалося 10 випадків (13,16 %) 

виявлених порушень і незадоволеності ФНД проти 3 (3,57 %) подібних 

випадків у групі, оперованих із урахуванням даних ПАРМ із КФП і КПКТ–

аналізу. Різниця між частками незадовільних результатів хірургічного 

лікування у порівнюваних групах є статистично вагомою (Z=2,1915, 

p=0,0133<0,05). 

Таблиця 8  

Розподіл задовільних і незадовільних результатів хірургічного лікування у 

групах пацієнтів залежно від методики проведення септопластики 

Група 

Розподіл за  

NOSE /  

Даними ПАРМ із КФП і КПКТ-

аналізу 

Усього 

«Задоволені» 

(0−25 балів) 

 

/ Норма 

«Невдоволені» 

(26−100 балів) 

/ Виявлені 

порушення 

Група 

оперованих 

за класичною 

методикою 

66 (86,84%) 10 (13,16%) 76 

Група 81 (96,43%) 3 (3,57%) 84 
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оперованих із 

урахуванням 

даних ПАРМ 

із КФП і 

КПКТ-

аналізу 

 

Розподіл задовільних і незадовільних результатів хірургічного 

лікування порушень ФНД залежно від терміну післяопераційного періоду 

(кількості років, що минули після операції) подано в таблиці 9 і на 

діаграмі (малюнок 36). Наведені дані відображають загальну тенденцію до 

збільшення кількості ускладнень ФНД після хірургічного втручання на 

носовій перегородці з часом, що минув після операції, яка підтверджується 

результатами кореляційного аналізу (коефіцієнт кореляції між 

післяопераційним терміном і задоволеністю ФНД за NOSE: Г=0,609, 

р=0,000153<0,05). Проте виявлено, що абсолютна кількість випадків 

незадовільної функції носового дихання у групі пацієнтів, оперованих з 

урахуванням даних ПАРМ із КФП і КПКТ-аналізу, є дещо нижчим, ніж у 

групі, оперованих за класичною методикою, за всі три порівнювані роки. 

Порівняння динаміки приросту незадовільних результатів наведено на 

діаграмі (малюнок 37). 

Таблиця 9 

Порівняння віддалених функціональних результатів септопластики за 

роками 

Група 

(загальна 

Рік 

операції 

Розподіл за NOSE /  

Даними ПАРМ із КФП і КПКТ 

Усьо

го 
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кількість 

пацієнтів) 

(рік після 

операції) 

-аналізу 

«Задоволені» 

(0−25 балів) 

 

/ Норма 

«Невдоволені

» (26−100 

балів) 

/ Виявлені 

порушення 

Група 

оперован

их за 

класично

ю 

методико

ю 

(N=76) 

 

2015 (3) 18 (75,00%) 6 (25,00%) 24 

2016 (2) 24 (88,89%) 3 (11,11%) 27 

2017 (1) 24 (96,00%) 1 (4,00%) 25 

Група 

оперован

их із 

урахуван

ням 

даних 

ПАРМ із 

КФП і 

КПКТ -

аналізу 

(N=84) 

2015 (3) 26 (92,86%) 
 

2 (7,14%) 

 

28 

2016 (2) 18 (94,74%) 
 

1 (5,26%) 

 

19 

2017 (1) 37 (100,00%) 0 (0,00%) 
 

37 
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Мал. 36 Діаграма розподілу задовільних і незадовільних результатів 

хірургічного лікування порушень ФНД у двох порівнюваних групах 

пацієнтів залежно від терміну, що минув після операції. 

 

Мал. 37 Динаміка приросту незадовільних функціональних результатів 

після септопластики залежно від часу, що минув після операції. 

Як видно з наведених даних, зростання незадовільних 

функціональних результатів після септопластики в групі пацієнтів 

оперованих з урахуванням даних ПАРМ з КФП та КПКТ-аналізу менш 

виражено. 
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При порівнянні часток (відсотків) незадовільних результатів у двох 

досліджуваних групах пацієнтів на різних післяопераційних термінах 

встановлено, що статистично вагома різниця між ними відсутня на перший 

(Z=1,0206, p=0,110>0,05) і на другий рік (Z=0,7378, p=0,2441>0,05) після 

хірургічного втручання. Проте на третій рік після операції виявляється 

статистично значущий менший відсоток незадовільних випадків у групі, 

оперованих з урахуванням даних ПАРМ із КФП і КПКТ-аналізу, порівняно 

з групою пацієнтів, яких оперували за класичною методикою (Z=1,7697, 

p=0,0376<0,05). Це дозволяє обґрунтувати висновок про перевагу 

запропонованої схеми планування септопластики на підставі 

удосконаленої методики риноманометричного дослідження з урахуванням 

результатів КПКТ-аналізу над загальноприйнятою схемою, яка 

виражається у суттєво меншій кількості незадовільних результатів у 

віддаленому періоді. 

Згодом проведено об’єктивне дослідження причин зростання 

незадовільних функціональних результатів у групі пацієнтів, оперованих із 

урахуванням даних ПАРМ із КФП і КПКТ-аналізу. Отримані результати 

наведені на діаграмі (малюнок 38). 

 

Мал. 38 Співвідношення чинників незадовільних функціональних 

результатів септопластики, проведеної з урахуванням даних ПАРМ із КФП 

та КПКТ-аналізу. 
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Порівняльні співвідношення чинників незадовільних 

функціональних результатів септопластики у досліджуваних групах 

наведено на діаграмі (малюнок 39). 

 

Мал. 39 Порівняльні співвідношення чинників незадовільних 

функціональних результатів септопластики у досліджуваних групах. 

 

 Наведені результати демонструють, що в групі пацієнтів, 

оперованих з урахуванням даних ПАРМ із КФП і КПКТ-аналізу, зростання 

незадовільних результатів відбувається за рахунок збільшення набряково-

мукозальних розладів, що здебільшого зумовлені вазомоторними 

порушеннями. Порівняно із результатами аналізу віддалених 

функціональних результатів у групі пацієнтів, оперованих за 

загальноприйнятою методикою, збільшення набряково-мукозальних 

розладів починається тільки на другий рік після операції та є менш 

вираженим.   

Менша кількість структурних порушень ФНД у післяопераційний 

період при проведенні септопластики з урахуванням даних удосконаленої 

риноманометричної методики, що пропонується в роботі, на наш погляд, 

обумовлена її селективністю щодо ділянки проведення хірургічного 
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втручання. Якщо при септопластиці, яка проводиться за класичною 

схемою, більшість втручань зачіпає обидва (передній і задній) відділи 

носової перегородки, то при застосуванні удосконаленої схеми планування 

операції на підставі удосконаленої методики риноманометричного 

дослідження з урахуванням даних КФП і КПКТ-аналізу стає можливим 

корегувати тільки той відділ, де локалізовані порушення, що в результаті 

дозволяє зменшити кількість ускладнень і підвищити відсоток задовільних 

результатів септопластики.
 

Висловлена гіпотеза підтверджується 

результатами проведеного дослідження. Так, у досліджуваній вибірці 

пацієнтів при проведенні операції за класичною методикою в 74 (97,37 %) 

випадках хірургічне втручання проводилося і в передніх, і в задніх відділах 

(таблиця 9), що не завжди було виправданим і призводило до надмірного 

порушення нормального анатомічного взаємовідношення і, як наслідок, до 

ймовірного незадовільного функціонального результату у 

післяопераційний період. У групі пацієнтів, яких оперували з урахуванням 

даних ПАРМ із КФП і КПКТ-аналізу, кількість випадків проведення 

хірургічного лікування в обох відділах знизилася до 27 випадків (32,14 %), 

а в п’яти випадках (5,95 %) операцію проведено тільки у задньому відділі 

(таблиця 10). Така селективність удосконаленої методики планування 

септопластики щодо локалізації хірургічних втручань обумовила значно 

меншу кількість її незадовільних результатів унаслідок структурних 

порушень ФНД. 

Таблиця 10  

Розподіл кількості хірургічних втручань залежно від їх локалізації у двох 

порівнюваних групах пацієнтів. 

Досліджув

ана група 

Відділ перегородки носа, де було 

проведено ремоделювання носової 

перегородки 

Усього 

Передній Задній Передній 
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та задній 

Група 

оперовани

х за 

класичною 

методикою 

2 (2,63%) 0 (0%) 74 

(97,37%) 

76 

Група 

оперовани

х із 

урахуванн

ям даних 

ПАРМ із 

КФП і 

КПКТ -

аналізу  

52 (61,9%) 5 (5,95%) 27 

(32,14%) 

84 

Усього 54 5 101 160 

Примітка: Зв’язок між методикою проведення септопластики і відділом 

хірургічного втручання підтверджується високими статистичними 

показниками: M-L ⎟2=87,02107, p=0,00000<0,05. 

5.3. Висновки за розділом: 

1. Виявлено помірний, але суттєвий кореляційний зв’язок між терміном, 

що минув після хірургічного втручання, і зростанням кількості порушень 

функцій носового дихання, що підтверджується статистично. 

2. Установлено, що в групі пацієнтів, яким перед хірургічним втручанням 

на носовій перегородці проведено ПАРМ із КФП і КПКТ-аналіз, порівняно 

з групою, у якій ПАРМ із КФП і КПКТ-аналіз до операції не проводилися, 

спостерігається значно менша кількість незадовільних результатів після 
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хірургічного лікування. При цьому, якщо на перший і другий роки 

суттєвих розбіжностей між порівнюваними групами не виявлено, то на 

третій рік після хірургічного втручання вона сягає високого рівня, що 

свідчить про більшу ефективність запропонованої удосконаленої 

методики, порівняно із класичною схемою проведення септопластики.  

3. Аналіз причин виникнення розладів ФНД у післяопераційний період 

показує відсутність появи структурних порушень у групі пацієнтів, до яких 

було застосовано вдосконалену методику планування септопластики з 

попереднім проведенням ПАРМ із КФП і КПКТ-аналізу, що обумовлено 

селективністю запропонованої методики щодо ділянки проведення 

хірургічного втручання. 

Висновки пп. 2-3 підтверджують ефективність розробленої схеми 

планування септопластики з урахуванням даних удосконаленої методики 

риноманометричного дослідження у поєднанні із аналізом томографічного 

дослідження та її перевагу над класичною схемою хірургічного лікування 

порушень функцій носового дихання.  
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Проблема порушень носового дихання є однією з найбільш важливих 

та поширених проблем в отоларингології. Майже 25 % населення 

страждають від порушення функції носового дихання, не пов’язаного з 

алергією [11]. Окрім дихальної функції науковці виділяють такі функції 

носа: рефлекторну, захисну, калориферну, видільну, всмоктувальну, 

нюхову [1, 4]. Виконання всіх наведених функцій носа як органа 

ґрунтується на його головній функції – дихальній. Анатомія носа, 

фізіологічні реакції первинно спрямовані на адаптацію потоку повітря, 

який повинен мати відповідні фізичні показники (типу потоку, швидкості, 

опору та ін.), для забезпечення фізіологічних процесів у носі. Для 

досягнення оптимальних показників обігріву, зволоження й очищення 

необхідний турбулентний потік повітря [17, 14, 16, 18]. У вивченні 

фізіології носового дихання одним із найважливіших питань є 

аеродинаміка. Вона визначає поведінку повітряного потоку в порожнині 

носа. І така складна, з анатомічного погляду, будова носової порожнини 

пов’язана саме з його аеродинамікою. Реалізація фізіологічних функцій 

носа залежить від швидкості потоку повітря та співвідношення часу, при 

якому повітряний потік стає турбулентним, і часу, коли він ламінарний [3].  

Хірургічні втручання на носовій перегородці є найпоширенішими 

оперативними втручаннями в отоларингології і основним хірургічним 

втручанням, що безпосередньо направлено на нормалізацію носового 

дихання. Методики оперативних втручань, окремі хірургічні прийоми на 

сьогодні отримали надзвичайного розвитку та технічної досконалості. Не 

зважаючи на це, зберігається певний відсоток функціонально 

незадовільних результатів таких втручань. За даними світової літератури 

він може сягати 30 % у віддаленому періоді [19]. Більшість операцій на 
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сьогодні виконується за клінічними показами та візуальною оцінкою 

перегородки носа. Це зумовлено недостатнім рівнем інформативності 

методів дослідження функції носового дихання, головним чином при 

проведенні топічної діагностики джерела патологічного носового опору 

повітряному потоку.  

 Вагомий внесок у розвиток сучасного ринопневмометричного 

методу дослідження дихальної функції носа і впровадження його в 

практику зробили такі вчені, як В. Бахман (W. Bachmann) [5, 6], Бромс 

(Р. Broms) [2, 7], який запропонував свою оригінальну модель оцінювання 

носового опору, Керн (Е. Kern) [2, 12, 13] і П. Клемент (Р. Clement) [8], які 

працювали над проблемою стандартизації методу, К. Фогт (К. Vogt) [2,  24] 

і його однодумці, які розробили методику так званої «ринопневмометрії 

високого розрізнення», або чотирифазової ринопневмометрії [2]. Аналіз 

наявних наукових відомостей засвідчує, що існуючі ринопневмометричні 

дослідження різняться за типом використовуваного обладнання й 

системою оцінювання [23] отриманих даних. З огляду на це виникла 

необхідність стандартизувати методики.  

Для того щоб фізичні показники набули клінічного значення, 

необхідно розробити метод, що дозволить окремо оцінювати вплив кожної 

анатомо-фізіологічної одиниці в порожнині носа на структуру носового 

дихання. Це дозволить об'єктивізувати скарги хворого і показання до 

операції, а на етапі планування обсягу оперативного втручання визначати 

конкретні анатомічні утворення, що зумовлюють виникнення 

патологічного носового опору повітряному потоку. Таким чином можна 

запобігти необгрутованому виконанню операцій, а обсяг операцій зробити 

мінімально необхідним, а, головне, об'єктивно обгрунтованим при 

достатній ефективності.  

Існуючі апаратні методи риноманометричних досліджень 

враховують тільки кількісні показники руху повітря через ніс. Це суто 
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фізична характеристика процесу дихання, яка не відображає фази 

фізіологічно-активного турбулентного руху повітря. Завдяки введенню 

нового підходу в аналізі показників із використанням «дзета-коефіцієнта» 

(ζ-коефіцієнта) в удосконаленому методі передньої активної 

риноманометрії (риноманометр OPTIMUS свідоцтво держреєстрації 

№14777\2015) стає можливим оцінювати кількісні характеристики 

турбулентних потоків повітря протягом акту дихання. 

На основі передньої активної риноманометрії (згідно рекомендаціям 

світового комітету з питань стандартизації оцінки носового дихання 

(ISCOANA) де передня активна риноманометрія визначена як найбільш 

фізіологічно адекватний метод вимірювання показників носового дихання) 

ми вдосконалили методику обробки отриманих даних ввівши визначення 

ζ-коефіцієнта, що дозволило нам визначати момент формування 

фізіологічно активного носового повітряного потоку, а також поєднали це 

із комплексом функціональних проб, що дозволило визначати топографію 

структур порожнини носа, що впливають на структуру носового дихання. 

Таким чином ми розробили методику, що дозволяє об’єктивно оцінити 

ФНД та, відповідно, точно визначитися з показання, необхідним обсягом 

та місцем для хірургічної корекції порушень ФНД, що пов’язані із 

викривленнями носової перегородки. В свою чергу, це дозволило зробити 

обсяг септопластики оптимальним та достатнім уникаючи при цьому 

втручань на структурах носової порожнини, що мають нормальні анатомо-

фізіологічні взаємовідносини та не впливають на носове дихання. 

На наступному етапі ми провели ретроспективне вивчення 

віддалених функціональних результатів хірургічних втручань з приводу 

порушень ФНД. Критерієм суб’єктивної оцінки функції носового дихання 

було обрано опитування за шкалою «Nasal Obstruction Septoplasty 

Effectiveness» (NOSE). Дана шкала є статистично достовірною вибіркою 

клінічно значущих скарг, які достовірно дозволяють оцінювати 
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функціональний стан носового дихання, що визначено у відповідних 

дослідженнях [10, 22].  

В ході опитування 76 пацієнтів, що перенесли септопластику ми 

з’ясували, що із зростанням часу, що минув після хірургічного втручання 

також зростає відсоток незадовільних функціональних результатів. До 

третього року відбувається його поступове збільшення, сягаючи 25 %, далі 

він зберігається відносно на однаковому рівні. В подальшому ми провели 

дослідження цих пацієнтів за допомогою розробленого метода ПАРМ з 

КФП, що дозволило встановити об’єктивні чинники незадовільних 

результатів. Так, було визначено, що порушення, що пов’язані із 

анатомічними перешкодами весь час зберігаються приблизно на 

однаковому рівні сягаючи від 4 % до 8,3 %. Зростання незадовільних 

результатів відбувається за рахунок зростання кількості випадків 

набряково-мукозальних розладів, що в більшості представлені 

вазомоторними порушеннями. На нашу думку, це є результатом надмірно 

радикальних втручань на носовій перегородці, що порушують нормальне 

анатомо-фізіологічне взаємовідношення. Спричинення надлишкового 

дихального простору призводить до втрати повітряним потоком моменту 

фізіологічно активного турбулентного характеру [19]. В наслідок цього, 

спочатку як компенсаторні реакції розвиваються вазомоторні явища, що 

потім, до третього року, виснажуються і набувають патологічного 

перебігу.  

На основі отриманих даних щодо природи порушень ФНД у 

віддаленому періоді після хірургічного втручання на носовій перегородці 

ми розробили схему визначення оптимального обсягу септопластики на 

основі поєднаного аналізу та співставлення даних ПАРМ з КФП та КПКТ-

дослідження. Наведена схема передопераційного обстеження  дозволила 

проводити точну топічну діагностику та планування хірургічної корекції 

анатомічних структур порожнини носа, що відповідають за формування 
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патологічного носового опору носовому повітряному потоку та\або 

порушують формування фізіологічно активних турбулентних потоків. 

Таким чином хірургічне втручання уникає необгрунтованого та 

надлишкового травмування нормального анатомічного та фізіологічного 

взаємовідношення структур порожнини носа. Це в подальшому призведе 

до зменшення кількості вазомоторних розладів у віддаленому періоді після 

хірургічного втручання. 

За розробленою схемою за період з 2015 по 2017 роки було 

досліджено та прооперовано 86 пацієнтів. В ході дослідження було 

визначено, що в більшості випадків формування носового опору 

повітряному потоку відбувається в передніх відділах порожнини носа, що 

збігається із світовими дослідженнями [20, 9, 15, 21]. Так за нашими 

даними у 61,9 % випадків носовий опір формувався у передніх відділах, у 

5,95 % у задніх відділах і у 32,14 % спостерігалося поєднання передніх та 

задніх відділів порожнини носа. У 48,81 % випадків хірургічне втручання 

доповнювалося підслизовою лазерною вазотомією з огляду на об’єктивно 

доведену участь вазомоторних розладів у структурі порушення ФНД. 

В подальшому було проведено дослідження віддалених 

функціональних  результатів септопластки проведеної з урахуванням 

даних ПАРМ з КФП та КПКТ-аналізу. У порівнянні з результатами 

пацієнтів, що були оперовані за загальноприйнятою методикою в 

аналогічні терміни в досліджуваній групі спостерігається статистично 

значущо нижчий показник незадовільних функціональних результатів. Так 

протягом першого та другого року показники незадовільних 

функціональних результатів істотно не відрізняються в обох групах і 

складають відповідно 4,00 % та 0,00 % у перший рік та 11,11 % та 5,26 % у 

другий рік. Проте до третього року спостерігається значно нижче 

зростання набряково-мукозальних розладів. Так в основній групі цей 

показник склав 7,14 % в той час як в групі оперованих за 
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загальноприйнятою методикою він склав 25,00 %, що є статистично 

значущою (р<0,05) різницею.  

Таким чином можна зробити висновок, що використання методу 

ПАРМ з КФП та КПКТ-аналізом на етапі обстеження та планування 

септопластики дозволяє об’єктивно визначити структури порожнини носа, 

що відповідають за формування патологічного носового опору 

повітряному потоку та уникнути надлишкового травмування нормальних 

анатомічних структур, що у віддаленому періоді дозволяє значно 

зменшити відсоток незадовільних функціональних результатів. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне обґрунтування і нове вирішення 

актуального наукового завдання сучасної отоларингології – підвищення 

рівня ефективності хірургічного лікування пацієнтів із порушенням 

функції носового дихання, що пов’язане із викривленням носової 

перегородки на підставі розширення можливостей топічної діагностики 

риноманометричного методу дослідження функції носового дихання з 

подальшим ґрунтовним визначенням оптимального діапазону. 

1.         Уведення в методику передньої активної риноманометрії визначення 

ζ-коефіцієнта із послідовним його дослідженням під час комплексу 

функціональних проб дозволяє отримати фізіологічну інтерпретацію 

результатів і провести топічну диференціальну діагностику впливу 

окремих частин порожнини носа на формування носового опору 

повітряному потоку, що значно підвищує інформативність 

риноманометричного дослідження порушень функції носового дихання 

при викривленні носової перегородки. 

2.       Під час дослідження віддалених функціональних результатів пацієнтів, 

які перенесли септопластику без урахування даних риноманометричного 

дослідження з’ясовано, що кількість функціонально незадовільних 

результатів, які впливають на якість життя пацієнтів, корелює з 

післяопераційним терміном, у результаті – мінімум у перший рік, 

максимум на третій рік після операції (від 4% через 1 рік та до 25% через 3 

роки) (Г=0,586207, p=0,002294<0,05). 

3. Аналіз отриманих при дослідженні віддалених функціональних 

результатів показників засвідчує, що основна причина збільшення 

кількості незадовільних функціональних результатів у перші три роки 

після операції пов’язана з набряково-мукозальним компонентом. Таких 

змін практично немає в перший рік (0%) після операції, а надалі 

відбувається їх збільшення упродовж наступних років, їх максимум 
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фіксується на третій рік (12,5%) післяопераційного періоду (Z=3,464102, 

p=0,0142<0,05). 

4.    На підставі отриманих результатів розроблено схему передопераційного 

обстеження пацієнтів, що включає проведення попереднього 

риноманометричного дослідження за вдосконаленою методикою передньої 

активної риноманометрії із комплексом функціональних проб і подальшим 

порівнянням отриманих показників із ендоскопічним і комп’ютерно-

томографічним дослідженнями з аналізом характеристик дихального 

простору та подальшим визначенням оптимального місця й діапазону 

септопластики. 

5.      Доведено, що у групі пацієнтів, яким перед хірургічним втручанням на 

носовій перегородці проведено ПАРМ із КФП, порівняно з групою, у якій 

ПАРМ із КФП до операції не проводилися, спостерігається статистично 

значущо менша кількість незадовільних результатів після хірургічного 

лікування. Так, у групі пацієнтів, оперованих за класичною методикою, 

спостерігалося 10 випадків (13,16%) виявлених порушень і 

незадоволеності ФНД проти 3 (3,57%) подібних випадків у групі 

оперованих з урахуванням показників ПАРМ із КФП і КПКТ-аналізу. 

Різниця між частками незадовільних результатів хірургічного лікування у 

порівнюваних групах є статистично значущою (Z=2,1915, p=0,0133<0,05).  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 На основі проведених нами досліджень та отриманих результатів ми 

можемо запропонувати наступні практичні рекомендації: 

1. При визначенні показаннь до хірургічного втручання на носовій 

перегородці є вкрай необхідною проведення ПАРМ з КФП, яка дає 

можливість визначення плану операції: локалізації та обсягу хірургічного 

втручання. 

2. Під час септопластики необхідно уникати надмірного розширення 

дихального просвіту порожнини носа або розширення аеродинамічно 

незміненої ділянки порожнини носа. У понад 70% випадків патологічний 

носовий опір формується в передніх відділах порожнини носа та ділянці 

переднього носового опору. В таких випадках не слід корегувати доведено 

аеродинамічно незмінені задні відділи порожнини носа навіть якщо 

візуальні викривлення поширюються і на задні відділи, окрім випадків, 

коли ці зміни викликають патологію остеомеатального комплекса, фізично 

контактують із боковою стінкою порожнини носа або заважають 

виконанню доступів під час ендоназальних втручань.  

3. Запропонований нами аеродинамічний симулятор порожнини носа 

людини може використовуватися для навчання практикуючих лікарів, що 

дозволить швидко зрозуміти принцип дослідження та поліпшить 

діагностику цієї патології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

ДОДАТОК А 

 Список наукових робіт, опублікованих  за темою дисертації: 

 

Міжнародні наукометричні бази та іноземні видання: 

1.                 Гарюк ГИ, Гарюк ОГ, Светличный АЕ. Функциональные результаты 

септопластики, проведенной с учѐтом оценки аэродинамических 

характеристик и анатомических особенностей полости носа. Scientific 

Journal ScienceRise: Medical Science.  2018;5(25):13-23. DOI: 10.15587/2519-

4798.2018.139615 (Index Copernicus) 

2.          Гарюк ГИ, Гарюк ОГ, Светличный АЕ. Оценка функциональных 

результатов септопластики при различных хирургических тактиках ее 

проведения. Журнал вушних, носових і горлових хвороб.  2018; 1:63-7. 

(Index Copernicus)  

3.  Светличный АЕ. Отдаленные функциональные результаты 

септопластики проведенной с учѐтом данных аэродинамического анализа 

полости носа. Оториноларингологія. 2018;1:32-9. (Index Copernicus) 

 

Фахові видання рекомендовані МОН України: 

1.              Гарюк ГИ, Гарюк ОГ, Светличный АЕ. Качество жизни пациентов, 

перенесших вмешательства на носовой перегородке, по объективным и 

субъективным показателям. Ринологія. 2017;3-4:65-70.  

2. Гарюк ГИ, Гарюк ОГ, Светличный АЕ. Интеграция 

риноманометрического исследования в учебный процесс на 

аэродинамическом симуляторе полости носа человека. Проблеми 

безперервної медичної освіти та науки. 2018; 3 (30):43-7.  

 

Тези: 

1.   Гарюк ГІ, Гарюк ОГ, Світличний ОЄ. Значення локалізації 

патологічного носового опору повітряному потоку при виборі способу 
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лікування. В: Матеріали традиційної щорічної конференції з міжнародною 

участю Сучасні досягнення в оториноларингології; 2018 Жовт 1-2; Львів. 

Спец. випуск Журналу вушних, носових і горлових хвороб. 2018; 5-с:17-8.  
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ДОДАТОК Б 

 

Апробація дисертаційної роботи: 

1. Доповідь на засіданні наукового товариства отоларингологів м. Харків 

12.09.18 ―Методика прогнозування ефекту хірургічних втручань на носовій 

перегородці‖ 

2. Стендова доповідь ―Значення локалізації патологічного носового опору 

повітряному потоку при виборі способу лікування‖ на традиційній 

щорічній конференції з міжнародною участю ―Сучасні досягнення в 

отоларингології‖ Україна, м.Львів, 01-02.10.2018р.  
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ДОДАТОК В 

Акти впровадження  
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