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ВСТУП 

Актуальність теми. Хронічний риніт (ХР) є одним із найбільш 

розповсюджених захворювань. За даними літератури серед дорослого 

населення у віці від 16 до         65 років поширеність становить близько 25 % 

(С.Б. Безшапочний і співавт., 2012;        В.І. Попович, 2013; G.L. Fadda et al., 

2012; A. Kaygusuz et al., 2014). 

Проблема ХР є надзвичайно актуальною в роботі отоларинголога, 

оскільки кількість хворих з цією патологією щорічно зростає. Наявна 

тенденція, що для операційних втручань впродовж останніх років стали 

поступати пацієнти, молодші за тих, що були раніше. До того ж, у багатьох 

хворих на ХР наявні супутні недуги, які погіршують перебіг основного 

захворювання. 

Загальновідоме поняття “патоморфоз” означає мінливість хвороб, їх 

трансформований перебіг. Такі зміни можуть відбуватись – з плином часу, 

відносно інших регіонів, у певних категорій населення, під впливом лікування 

тощо. 

Для спостереження за змінами у перебігу хвороби на популяційному рівні 

потрібні великі статистичні вибірки. При цьому бажано, щоб терміни 

спостережень були якомога довшими. А медичні заклади одними й тими ж. 

Оскільки пошукач працює в оториноларингологічному відділенні Рівненської 

міської лікарні, протягом майже 30 років, статистичні дослідження 

проводились на цій базі. 

Як загальновідомо, Рівненська область зазнала впливу несприятливих 

екологічних чинників (в регіоні сконцентровані великі промислові потужності 

– об’єднання “Азот”, лісохімічний комбінат, Рівненська АЕС загальною 

потужністю 1880 МВт). Відповідно до цього Рівненська область віднесена до 

районів з високим рівнем забруднення довкілля. Тому передбачуваними були 

зміни перебігу різноманітних захворювань у рівненчан за рахунок можливих 

ефектів техногенних забруднювачів довкілля. Отже, імовірними складовими 

шкідливих ефектів техногенних полютантів довкілля щодо стану здоров’я 
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рівненчан впродовж періоду спостереження стали забруднювачі довкілля, у 

зв’язку з діяльністю промислових підприємств. Також третій енергоблок 

Рівненської АЕС вийшов на промислову потужність саме у 1986 році. 

Виходячи із визначених змін у розвитку та перебігу ХР під дією забруднюючих 

факторів були розроблені підходи до комплексного лікування пацієнтів з цією 

патологією, які ґрунтуються на визначених змінах загального та місцевого 

імунітету, особливостей загальної реакції, тощо. Тому, проведені дослідження 

передбачали визначення особливостей перебігу хронічного риніту на фоні дії 

несприятливих факторів забруднення навколишнього середовища з метою 

розробки методів лікування і профілактики ХР на підставі вивчення морфо-

функціональних змін слизової оболонки носової порожнини. 

Незважаючі на велику кількість робіт, присвячених проблемі діагностики 

та лікування хронічних ринітів залишаються дискутабельними питання 

ефективної діагностики, оптимального обсягу хірургічного втручання та 

медкаментозного супроводу хворих на хронічний рінит. Це спонукає 

дослідників до більш детального вивчення та співставлення матеріалів 

клінічного та морфологічного досліджень з метою розробки патогенетично 

обумовленого підбору комплексного лікування хворих з означеною патологією. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано в рамках планової науково-дослідної роботи кафедри 

оториноларингології Національного медичного університету імені О.О. 

Богомольця за темою “Клініко-лабораторне обґрунтування використання 

медикаментозних і немедикаментозних методів лікування найбільш поширених 

ЛОР-захворювань та сполученої з ними соматичної патології” (номер 

державної реєстрації 0113U002271). 

Мета роботи – оптимізувати діагностичну і лікувальну тактику при 

хронічному гіпертрофічному риніті на підставі вивчення клініко-

морфологічних змін слизової оболонки хворих. 

Задачі дослідження: 

1. Проаналізувати архівні дані ЛОР-відділення РЦКЛ та вивчити 
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медико-статистичні показники щодо різних форм хронічного риніту у 

обстежених пацієнтів в период з 1986–2012 роки. 

2. Вивчити клінічні особливості перебігу хронічного риніту у пацієнтів, 

що лікувалися в ЛОР-відділенні. 

3. Визначити морфологічні особливості змін слизової оболонки носових 

раковин при різних формах ХР та порівняти їх між собою. 

4. Співставити отримані клінічні дані та морфологічні результати хворих 

на хронічний гіпертрофічний риніту. 

5. Розробити методи комплексного лікування хворих на ХГР, залежно 

від їх клініко-морфологічної характеристики. 

Об’єкт дослідження – хронічний риніт. 

Предмет дослідження – морфо-функціональні зміни слизової оболонки 

при ХГР. 

Методи дослідження. Медико-статистичні, клінічні, лабораторні, 

оглядові гістологічні, гістохімічні, імунологічні, електронно-мікроскопічні, 

статистичні методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. В роботі вперше представлені 

об’єктивні свідчення про пошкоджуючу дію хронічного впливу на слизову 

оболонку носа техногенних полютантів у малих дозах низької інтенсивності. 

Отримані статистичні результати, створено інформаційно-пошукову систему 

щодо патоморфозу ХР у пересічних рівненчан з плином часу. Задокументовані 

особливості перебігу захворювань верхніх дихальних шляхів у зв’язку з 

трансформацією умов життєзабезпечення сучасної людини. Аргументована 

доцільність використання ряду структурних методів при вивченні біоптатів СО 

носа. Розроблен алгоритм патоморфологічної діагностики ХР з урахуванням 

сучасних технологій. Розроблені комплексні методи лікування та профілактики 

рецидивування при ХР. 

Практичне значення отриманих результатів. Згідно потреб клінічної 

ринології та на підставі результатів комплексних досліджень сформульовані 

рекомендації для оптимізації діагностичних, лікувальних і профілактичних 
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заходів у хворих на ХР з урахуванням клініко-патоморфологічних форм. 

Аргументована доцільність використання ряду структурних методів при 

вивченні біоптатів СО носа. Розроблені критерії ефективного морфологічного 

супроводу діяльності лікаря-оториноларинголога. Розроблений алгоритм 

патоморфологічної діагностики ХР з урахуванням сучасних технологій. 

Розроблені комплексні методи лікування та профілактики рецидивування при 

ХР. 

Впровадження результатів дослідження. За даними наукового доробку 

видані методичні рекомендації під егідою МОЗ України. Отримані дані 

використовуються у педагогічному процесі кафедр патологічної анатомії, 

гігієни та екології, пульмонології вищих медичних навчальних закладів 

додипломної і післядипломної підготовки. На сьогодні результати 

дисертаційного дослідження запроваджені у повсякденну клінічну діяльність 

оториноларингологічних відділень центральних міських лікарень Рівного і 

Києва. Крім того, результати цього дослідження використовуються в науково-

педагогічному процесі при викладанні основ оториноларингології студентам, 

лікарям-інтернам, клінічним ординаторам, магістрам у Національному 

медичному університеті імені О.О.Богомольця. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантові належить ідея та 

методологічна розробка дослідження. Ним здійснено аналіз первинних медико-

статистичних, клінічних і загальних лабораторних досліджень стосовно 

рівненчан. Свідчення щодо мешканців Києва, недужих на ХР, використані при 

обговоренні власних данних, задіяно зі згоди співробітників кафедри 

оториноларингології НМУ імені О.О. Богомольця. Дисертант самостійно 

проаналізував і систематизував результати всіх відгалужень роботи та здійснив 

статистичну обробку даних, сформулював висновки і рекомендації, висвітлив 

фактичний матеріал згідно вимог до кандидатських дисертацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи 

доповідалися і обговорювалися на наукових семінарах кафедри 

оториноларингології НМУ імені О.О. Богомольця та Інституту екологічної 
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патології людини (2003, 2004, 2011, 2013), засіданні Вченої ради медичного 

факультету № 2 НМУ імені О.О. Богомольця (2003), засіданнях РПК МОЗ й 

НАМН України “Оториноларингологія” (2004) та “Патологічна анатомія” 

(2003), у зв’язку із суттєвим фрагментом патоморфологічних досліджень. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 4 наукови праці у 

виданнях, що входять до міжнародних науковометричних баз, 2 статті у 

фахових виданнях рекомендованих ДАК МОН України, 1 методична 

рекомендація, 1 тези наукових доповідей конференції. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

        1.1. Екологічна патологія як одна з актуальних медико-

соціальних проблем 

Ставлення медичної й немедичної спільноти до поняття “екологічна 

патологія” вельми неоднозначне. Дехто розцінює його просто як “модну”, 

новітню тенденцію сучасної медицини та біології. Інші постійно 

плутають екологічну патологію з токсикологічними пріоритетами чи 

атрибутами професійних захворювань з пошуком залежностей у вимірі 

“доза – ефект”. Є такі, хто взагалі заперечує правомірність цього поняття. 

Зазвичай інформація про прояви екологічної патології кумульована у 

свідченнях про антропогенні екологічні катастрофи, як, наприклад, у 

книзі знаного вченого, дійсного члена АМН України Д.Д. Зербіно з  

однойменною назвою [85] чи відомій праці Ю.І. Губського зі співав. – 

“Хімічні катастрофи і екологія” [43]. 

На сьогодні екологічну ситуацію в Україні можна вважати критичною. 

В результаті техногенного забруднення геологічного середовища і 

порушень природокористування в 45 великих містах України 

концентрації шкідливих речовин у повітрі, воді та ґрунті в десятки разів 

перевищують межі допуску. Навіть в найбільш екологічно 

“благополучних” із них концентрації ксенобіотиків у довкіллі у 15 разів 

вищі щодо допустимих. Аварія на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС 

26 квітня 1986 року, яка створила антропогенну радіоактивну аномалію, 

суттєво погіршила обстановку. Мешкання людей в умовах, що склалися, 

стали небезпечним не лише з позиції збереження здоров’я, але й життя 

[268]. Саме останнє було потужним стимулом для розвитку екологічної 

патології як науки в нашій державі.  

Бурхливий науково-технічний прогрес спричиняє постійні 

трансформації довкілля, змінюючи умови  життєзабезпечення людини. І 

хоча потенційна спроможність компенсаційно-пристосувальних 

механізмів людського організму дуже потужна, неминуче виникають 
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відповідні порушення в інтеграційних системах забезпечення гомеостазу. 

Власне, для еволюції двісті останніх років, що  характеризуються 

інтенсивним науково-технічним поступом – аніщо. В цьому знаходить 

часткове пояснення почастішання онкологічних та інших недуг, які 

фундуються порушеннями ієрархії функціональних зв’язків [224]. 

Наголосимо, що у формуванні своєї предметної зацікавленості 

патоморфозом ХР у площині екологічної патології загалом ми спиралися 

на методичне підґрунтя наукового доробку Інституту екологічної 

патології людини (м. Київ) та спільних досліджень цього закладу й 

кафедри оториноларингології НМУ імені О.О. Богомольця [25, 63, 73, 

121, 128, 144, 160-166, 179, 268]. І справа тут не в якихось особистих 

пріоритетах: за межами вказаних розробок проблема комплексно не 

розглядалась. На підставі ж результатів аналізу багаторічного досвіду цих 

установ можна документувати наступне: 

1. Екологічна патологія в Україні уже сформована як надзвичайно 

важлива не лише медико-біологічна, а й соціальна проблема. 

2. Негаразди зі здоров’ям в осіб, які брали участь у ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, однак не отримали дозові навантажень, що 

спричиняють розвиток гострої чи хронічної променевої хвороби, потрібно 

розцінювати у вимірі екологічної патології. 

3. Малі дози низької інтенсивності техногенних забруднювачів 

довкілля загалом діють на людський організм стереотипно. 

4. Залежність “доза – ефект” при впливові на людину полютантів у 

вказаних щойно дозах не простежується. 

5. Зміни довкілля неминуче впливають на перебіг звичайних недуг та 

можуть спричиняти появу нових – власне екологічних. 

6. Поза потужними катаклізмами на зразок Чорнобильської катастрофи 

екологічна патологія не є вельми агресивним явищем і переважно 

втілюється у проявах спонтанного пато- (нозо-) морфозу різноманітних 

захворювань. 
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7. Носова порожнина безпосередньо контактує з агресивними 

чинниками ( й агресивними також) довкілля, тому вона має бути об’єктом 

першочергової уваги оториноларингологів в аспекті всього, сказаного 

раніше. 

1.2. Характеристика вірогідних агресивних полютантів щодо 

Рівненського регіону 

Останніми роками розробляють номенклатуру екологічної патології, 

яка спирається на головні джерела надходження в організм людини 

шкідливих речовин. Зокрема, шкідливі речовини поділяють на ті, що 

мають: а) побутовий генезис – потрапляння в організм ксенобіотиків, які 

зберігають у житлових приміщеннях (детергенти, лаки, фарби, 

дезодоранти, дезінфікувальні препарати, пластмаси), в гаражах (бензин, 

мастила, детергенти, антикорозійні преперати), на дачних ділянках 

(пестициди, добрива); б) сусідній генезис – проживання поряд з різними 

заводами, хімічними комбінатами, шахтами, рудниками, шкідливі відходи 

яких потрапляють у повітря, грунт, воду; в) урбаністичний генезис – 

потрапляння ксенобіотиків у повітря внаслідок великої кількості 

автомобільного транспорту (викиди тетраетілсвинцю, оксиду вуглецю), а 

також під час спалювання кам’яного вугілля у теплових електростанціях; 

г) професійний генезис; д) пов’язаний з випробуванням атомної, водневої 

зброї та аваріями на реакторах, а також неправильним похованням 

радіоактивних відходів; е) пов’язані з антропогенними змінами клімату 

(фотохімічний смог); ж) парапрофесійний генезис; з) кліматичний генезис 

(озонові «діри», парниковий ефект) [86]. 

Всі чинники значущі і для мешканців Рівненського регіону. Маючи на 

меті характеристику тут екологічной ситуації та імовірних індукторів 

розвитку і патоморфозу захворювань (першочергово - ХР), ми спиралися 

на офіційні дані «Національної доповіді про стан навколишнього 

природного середовища в Україні у 2002 році», тобто на момент наших 

узагальнень [169] 
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1.3. Патоморфоз захворювань: методичний вимір поняття; 

прояви, зокрема щодо недуг ЛОР-органів, у жителів України 

В останні роки особлива увага дослідників приділяється вивченню 

мінливості хвороб (патоморфозу). Патоморфоз – широке уявлення, яке 

відображає, з одного боку, зміни в структурі захворюваності й 

летальності, котрі пов’язані зі змінами умов життя людини, тобто 

трансформацію загальної панорами хвороб; з іншого – стійкі зміни 

клініко-морфологічних проявів відповідного захворювання, нозологічної 

одиниці (нозоморфоз), що виникають у зв’язку із застосуванням 

медикаментів – терапевтичний патомофоз [235, 236]. Поза сумнівами в 

якості стимулів нозоморфозу виступають й інші, не медикаментозні, 

чинники, зокрема – техногенні забруднювачі довкілля. 

Ще раніше розрізняли справжню й хибну трансформацію хвороби. До 

справжньої відносили спонтанну (природню) та штучну (терапевтично 

зумовлену) мінливість недуги. В якості чинників спонтанного 

патоморфозу називали зміни зовнішніх причин хвороби, довкілля, а 

також – внутрішніх, зокрема конституції людини. Причину ж хибної 

мінливості вивчали у накопиченні знань про раніше відомі захворювання 

зі зміною уявлень (цит. по [183]). 

Загальновідомо, що термін “патоморфоз” часто використовується для 

означення змін не лише хвороби як цілого, тобто у розумінні 

нозоморфозу, а й для характеристики мінливості її окремих елементів, 

найчастіше – клінічних та морфологічних проявів захворювання. Звідси 

виникли клінічний і морфологічний патоморфоз як поняття. 

Патоморфоз – це не хаотичні чи безладні зміни. Вивчення проявів та 

механізмів патоморфозу дозволяє виділити його спільну і головну рису – 

перебудову закономірностей походження та розвитку хвороби на рівні 

виду, популяцій та індивідуума. Іншими словами, у поняття  “патомофоз” 

входять типові явища, суттєві відмінності, що повторюються та 
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відображають певні і багато в чому поки що не встановлені 

закономірності виникнення, розвитку та проявів патології.  

Стає зрозумілим , що для виявлення та оцінки патоморфозу можна 

використовувати абиякі доступні методи і підходи [25, 132, 165, 166, 179, 

268]: клінічні, морфологічні, медико-статистичні, біохімічні тощо. 

Невпинно зростає роль цитологічних досліджень в оцінці патоморфозу 

[183]. Кожен з методів застосовують або самостійно, або в комплексі. 

Зрозуміло, що об’єктом, наприклад, морфологічного аналізу може бути і 

біопсійний, й операційний, і секційний матеріал для верифікації 

підґрунтя цього явища. Наголосимо лишень, що на всіх етапах 

досліджень потрібно керуватись клініко-анатомічними принципом, який 

передбачає тісний контакт клініциста (в нашому випадку – 

оториноларинголога) і патолога. 

Отож, патоморфоз як поняття, що віддзеркалює зміни в структурі 

захворюваності і летальності, визначається, перш за все, розвитком 

людського суспільства та захворюваннями цивілізованого світу. У 

вузькому розумінні патоморфоз – це стійкі і суттєві клініко-морфологічні 

зміни певної недуги, нозології. Саме в цьому значенні термін 

“патоморфоз” був уведений в медицину та найчастіше вживається. Як 

уже зрозуміло із попередніх свідчень, патоморфоз може бути спонтанним 

(“природнім”), пов’язаним із трансформацією умов життєзабезпечення і 

конституцією людини, та індукованим. Провести межу між цими двома 

різновидами іноді дуже важко [235, 236]. 

Крім того, зміни хвороби під впливом ліків можуть бути не лише 

позитивними (терапевтичний патоморфоз), а й негативними. Ліки можуть 

бути причиною побічних явищ, котрі маскують прояви того 

захворювання, з приводу якого ці ліки застосовувались, і навіть створити 

загрозу для життя хворого. У цьому випадку говорять про патологію 

терапії. [236]. Однак, наразі, це вже інший методичний вимір і вірогідний 

предмет інших досліджень. 
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Як уже зазначалось, реалії ситуації у зв’язку з Чорнобильською 

катастрофою спричинили пожвавлення наукового інтересу до вивчення 

особливостей перебігу різноманітних захворювань у постраждалих 

категорій населення. За межами цієї проблеми дослідження патоморфозу 

недуг у жителів України завжди був притаманний епізодичний та 

фрагментарний характер. Зокрема, лікарем зі Львова В.І. Вовком у 1993 

році опубліковані дані аналізу архіву патогістологічних досліджень 

щитовидної залози за період з 1923 року по 1990 рік, де зафіксовані 

кількісні та якісні прояви патоморфозу “хірургічних” захворювань цього 

органу в Прикарпатському ендемічному вогнищі зобу. Автор засвідчує, 

що більша частина виявлених змін – прояви ідіопатичного (чи 

спонтанного) патоморфозу, спричинені трансформацією соціально-

економічних і природних факторів. Збільшення ж числа аутоімунних 

уражень та папілярного раку щитовидної залози дослідник пов’язує із 

проведеною в регіоні у 50-ті роки йодною профілактикою [29, 30]. 

О.С.Проценко [213] повідомляє, що за результатами аутопсійних 

спостережень з інтервалом в 20 років (1963-1965 рр. і 1985-1987 рр.) 

щодо чоловіків м. Харкова верифіковані виразніші патоморфологічні 

прояви атеросклерозу в більш пізній період досліджень, особливо в 

коронарних артеріях осіб молодого віку. А.В. Циснецька [265] вказує на 

почастішання останнім часом випадків токсичного епідермального 

некролізу (синдрому Лайелла), а Л.Я.Найда [157] – неспецифічного 

аортоартеріїту. Обидва дослідження стосуються Львівського регіону. 

Фундаментальною постає монографія К.О.Галахіна та О.Г.Курик 

“Лікувальний патоморфоз злоякісних пухлин травного тракту” (2002) 

[33]. 

Аварія на Чорнобильській АЕС – одна з найбільших в історії людства 

екологічних катастроф, негативні чинники якої вплинули на перебіг 

широкого спектра захворювань. Першочергово це стосується органів 

надходження та інкорпорації  радіонуклідів. В основі інтегральної реакції 
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– відповіді організму на опромінення, лежать численні тканинні і 

клітинні реакції: від подовшання клітинного циклу до загибелі клітини на 

етапах її розвитку. До того ж інтерфазна загибель клітини відбувається 

при високих значеннях поглинутих доз, тоді як інші зміни 

життєдіяльності виникають при помірних і низьких дозових 

навантаженнях. Вони можуть фундувати багато патологічних змін органів 

і тканин, характерних для “соматичних” недуг та для патоморфрзу 

останніх, що притаманне клініці захворювань післячорнобильського 

періоду [268]. 

Тривалий час увага науковців майже виключно була привернута до 

таких негативних наслідків Чорнобильської катастрофи щодо здоров’я 

потерпілих, як променева хвороба та інша визнана радіаційно-індукована 

патологія (гематологічна, онкологічна, зокрема – щитовидної залози). На 

жаль, менше значення надавалось впливові негативних чинників аварії на 

перебіг “соматичних” захворювань. Слід також пам’ятати, що загалом 

когорти потерпілих зазнали впливу іонізуючої радіації в, так званих, 

малих дозах низької інтенсивності. Останні, як правило, не відповідають 

безпосередньо за виникнення та розвиток патологічного процесу, а лише 

своєрідно моделюють його патогенетичні ланки. 

Існують дослідження патоморфозу раку щитовидної залози у дітей і 

підлітків України. Також представлена його морфологічна 

характеристика після Чорнобильської аварії. Показано, що після 

Чорнобильської катастрофи в Україні, починаючи з 1990 р., 

спостерігається достовірне збільшення захворюваності на рак щитовидної 

залози у дітей до 15 років порівняно з 1981-1985 рр.: у 2.2 рази в 1986-

1990 рр. і в 7.5 рази у - 1991-1995 рр. Генез додаткових випадків раку 

щитовидної залози, вірогідно, радіаційний, бо понад 60% тіреоїдних 

карцином у дітей і 45% - у підлітків зафіксовано в 6 із 27 регіонів 

України, що найбільше постраждали в результаті аварії на ЧАЕС [13]. 

Проведений порівняльний аналіз карцином щитовидної залози у дітей 
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України і Великобританії виявив не тільки збільшення частоти 

захворюваності в Україні, але й суттєві вікові, статеві відмінності, 

трансформацію співвідношень морфологічних форм пухлин, що 

дозволило виділити солідно-фолікулярний варіант папілярної карциноми 

як особливий її підтип, характерний для дітей України після аварії на 

Чорнобильській АЕС [13, 14, 249]. 

Проведене вивчення патоморфозу захворювань щитовидної залози у 

представників Київського регіону. Показано, що за роки, які минули з 

часу аварії на ЧАЕС, відбулися зміни у структурі її “хірургічної” 

патології. Відмічено вірогідне збільшення частки хворих на аутоімунний 

тиреоїдит Хашимото, фолікулярну аденому і рак щитовидної залози [1]. 

На основі величезного клінічного матеріалу доведено, що для динаміки 

показників злоякісних новоутворень щитовидної залози у 

післяаварійному періоді характерні: почастішання випадків раку 

щитовидної залози у хворих молодого віку, ріст кількості спостережень 

карциноми щитовидної залози на тлі іншої тиреоїдної патології, а також 

збільшення частки папілярної мікрокарциноми  щитовидної залози. 

Частота прихованої папілярної мікрокарциноми за даними вибіркових 

аутопсійних досліджень у мешканців Києва склала 11,1%, що істотно 

перевищує епідеміологічні показники захворюваності на рак щитовидної 

залози в Україні. Це передбачає тривалий безсимптомний перебіг 

папілярної мікрокарциноми – своєрідного “резерву” злоякісних 

новоутворень щитовидної залози, що виявляються клінічно [1, 188]. 

Безумовний професійний інтерес представляє фундаментальне 

дослідження О.О.Самолова (2003) “Патоморфоз фолікулярних пухлин 

щитовидної залози у мешканців Києва після аварії на Чорнобильській 

АЕС”[226], де, як резюмує автор: “На підставі результатів об’ємного 

медико-статистичного дослідження показників фолікулярних пухлин 

щитовидної залози в динаміці 15 років (відповідає часовому терміну 

після аварії на ЧАЕС) у пацієнтів спеціалізованої клініки вперше 
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верифіковано свідчення патоморфозу цих новоутворень, розроблено 

алгоритм патоморфологічної діагностики фолікулярних пухлин з огляду 

на їх нозоморфоз у мешканців Києва”. 

Вивчені й клініко-діагностичні особливості цереброваскулярної 

патології в умовах трансформації довкілля. У мешканців Києва у 1986-

1987 роках зафіксовані клінічні особливості цих захворювань, зокрема 

більш ранні і виразні синдромологічні прояви гемодинамічних порушень 

в вертебро-базилярному басейні [249, 250]. Дослідниця наголошує [250]: 

“Генетична схильність до церебровасклулярної патології в умовах 

трансформації довкілля реалізується клінічно, що зумовлює використання 

імуногенетичних показників як прогностичних критеріїв”. 

Натепер з’являються роботи, метою яких є динамічне обстеження 

контингентів населення, котре зазнало впливу сумісної дії негативних 

чинників різної природи (хімічної, біологічної, фізичної, в тому числі 

іонізуючого випромінювання). Проведено вивчення особливостей 

функціонального стану підшлункової залози у взаємозв’язку з деякими 

залозами внутрішньої секреції (щитовидної та наднирників) у людей, 

котрі мешкають в екологічно небезпечній зоні Чернівецької області і 

підпадають впливові іонізуючого випромінювання та негативних 

чинників хімічної природи. За останні 12 років по Чернівецькій області 

такий небезпечний фон знаходить своє відображення у збільшенні 

захворювань шлунково-кишкового тракту та щитовидної залози (майже в 

2,3 рази). Обумовлена хронічним стресом активація перекисного 

окислення ліпідів призводить до зниження антиоксидантної системи 

захисту, її напруження, що сприяє виникненню ерозій і виразок шлунку 

та дванадцятипалої кишки. Зросла частота загострень хронічних 

захворювань шлунково-кишкового тракту (гастрити, виразкова хвороба), 

печінки, підшлункової залози, до того ж частішими стали фіброзні зміни, 

виникнення об’ємних утворень [38]. Доведено, що перебіг захворювань 

гастродуоденальної зони у жителів цієї екологічно небезпечної зони 
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набуває рецедивуючого, персистуючого характеру з резистентністю до 

лікування. Це прогностично несприятливі ознаки для ранніх рецидивів та 

ускладнень у випадках перерваного лікування. 

Результати досліджень, проведених в Інституті клінічної радіології 

НЦРМ АМН України, а також дані, одержані іншими лікувальними 

закладами, свідчать про те, що провідною патологією органів шлунково-

кишкового тракту в осіб, які постраждали в результаті аварії на ЧАЕС, є 

виразково-ерозійні ураження шлунка та дванадцятипалої кишки [60, 147, 

185, 280, 281]. 

Вивчено патоморфоз хронічного гастриту у військовослужбовців – 

ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС [225,230]. 

Встановлено: “У ліквідаторів має місце клінічний патоморфоз хронічного 

гастриту, що, порівняно з контрольною групою, проявляється більшою 

частотою і вираженістю: атрофічних форм захворювань, ерозивних 

уражень слизової оболонки шлунка, атрофічних та ерозивних змін 

слизової оболонки дванадцятипалої кишки, гіпо- і анацидних станів, 

больового та астено-невротичного синдромів, кишкової диспепсії, 

сполученої патології органів травної системи...” [225].  

Роботи харківських вчених присвячено тубулярним функціям нирок в 

осіб, що були підвержені дії малих доз радіації в умовах аварії на 

Чорнобильській АЕС. Показано, що проявом клінічного патоморфозу 

захворювання у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, котрі зазнали 

впливу малих доз радіації, є ранній початок тубулярних дисфункцій [131, 

132].     

Свідчення щодо трансформованого після аварії на ЧАЕС перебігу 

різноманітних захворювань у мешканців України представлені у двох 

монографіях Інституту екологічної патології людини – “Чернобыльская 

катастрофа: патологическая анатомия и патоморфоз некоторых 

заболеваний” (1999) [268] та “Очерки экологической патологии” (1999)  

[179]. Ці книги містять результати різнопланового наукового пошуку 
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щодо перших восьми років після аварії. Зокрема аргументовано наявність 

патоморфозу різноманітних захворювань в осіб, які зазнали впливу 

радіації, з відповідними патоморфологічними еквівалентами. За даними 

поглибленого статистичного аналізу із застосуванням факторних моделей 

встановлена роль “чорнобильського” чинника у змінах питомої ваги 

окремих нозологічних форм стосовно аутопсійних діагнозів при раптовій 

та дитячій смертності по м. Києву. В цих джерелах інформації висвітлено 

особливості перебігу і прогнозу захворювань серця і судин, зокрема – 

цереброваскулярної патології. Зауважено також, що верифікований 

авторами патоморфоз ревматизму у жителів України після аварії на ЧАЕС 

може бути одним із свідчень зміненої реактивності сполучної тканини, 

що притаманне особам, котрі мали контакт з іонізуючою радіацією. 

Отримано позитивні результати гістоавторадіографічних досліджень 

гастро- і бронхобіоптатів  осіб, які зазнали радіаційного впливу, що 

передбачає участь радіонуклідів в індукції патологічних процесів у 

слизових оболонках травного та дихального трактів. А саме патологія 

системи органів дихання у зв’язку з обставинами, що склалися після 

Чорнобильської катастрофи, заслуговує на особливу увагу. 

Унікальність екологічної ситуації, котра виникла внаслідок аварії на 

ЧАЕС, полягає у поєднаному впливові на організм людини як 

зовнішнього, так і внутрішнього опромінення, причому інгаляція 

радіонуклідів є одним з основних шляхів їх інкорпорування. В межах 30-

кілометрової зони навколо станції внутрішнє опромінення обумовлене 

майже виключно вдиханням аерозолів радіоактивних речовин [179, 237, 

268]. На сьогодні існує багато свідчень щодо радіаційного впливу на 

перебіг хронічного бронхіту в учасників ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС. Показано, що у більшості хворих на хронічний бронхіт 

захворювання маніфестувало протягом трьох перших років після участі у 

виконанні післяаварійних робіт. Перебіг хронічного бронхіту в даного 

контингенту хворих характеризувався гіпореактивністю загострень, яка 
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проявлялась відсутністю симптомів інтоксикації та системних ознак 

запального процесу, низькою реактивністю ендобронхіту, 

трансформованими морфологічними ознаками запалення [237, 269,270]. 

Постчорнобильська радіоактивна аномалія зробила суттєвий внесок в 

реалізацію окресленого явища. Пов’язані з нею агресивні чинники, 

першочергово – техногенні забруднювачі довкілля, ймовірно відіграють 

роль індукторів загальнопатологічних процесів та своєрідно 

видозмінюють патогенетичні ланки “соматичних” недуг. До спонтанного 

їх патоморфозу додається індукований (стимульований) [165 та ін.]. 

Як ми вже вказували раніше, свідчення щодо спонтанного й 

індукованого патоморфозу ХР обмежуються даними по Київському 

регіону і являють собою сумісний інформаційний продукт кафедри 

оториголарингології НМУ ім. О.О. Богомольця й ІЕПЛ. Зокрема, О.М. 

Науменком наголошується: “Набуті імунодефіцити імунної відповіді 

відіграють значну роль у маніфестації і патоморфозі хронічних ринітів та 

інших захворювань в оториноларингології” [160]. Цим же науковцем у 

співавторстві декларовано [121]: “ЛОР- органи є однією із критичних 

систем у ліквідаторів наслідків великомасштабних радіаційних аварій. 

При цьому практично у кожного п’ятого із обстежуваних ліквідаторів 

виявлено ознаки подразнення слизових оболонок верхніх дихальних 

шляхів. Лише третина з них мала маніфестні форми ЛОР-патології, де, в 

основному, переважали випадки загострення хронічних захворювань. 

Проведений аналіз спонукає нас до висновку комбінованої радіаційно-

токсичної природи досліджуваної патології, що може бути підтверджено 

результатами подальших патоморфологічних досліджень”.   

В.П.Терещенко зі співавторами у збірнику наукових праць “Сучасні 

аспекти військової медицини” (2001) опубліковано результати наукового 

доробку [73], де виділено імовірні етіологічні чинники хронічного риніту 

у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС (табл. 1.1), які, водночас, значущі 

щодо патоморфозу захворювання.      
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Фундаментальною постає публікація Ю.В.Мітіна зі співав. [128], де 

підкреслено, що отриманий авторами фактичний матеріал “...засвідчує 

наявність у пацієнтів-киян виключно спонтанного патоморфозу 

хронічного риніту без якихось демонстративних зрушень, властивих 

індукованому характеру цього явища...” 

Таблиця 1.1 

Імовірні етіологічні чинники хронічного риніту у ліквідаторів 

наслідків аварії на ЧАЕС 73 

 

№ 

п/

п 

Фактор екзогенного 

впливу, недуга, синдром 

Етіологічно значущі чинники 

1 Складові 

“чорнобильського” 

аерозолю” 

Механічне подразнення слизової 

оболонки носа, інкорпорація 

радіонуклідів, здатних затримуватись 

в органах дихання з наступною 

реалізацією їх патогенного впливу; 

алергенна роль пилового фактора 

2 Астено-вегетативний 

синдром 

Вегетативна дисфункція з 

неадекватною реакцією на 

подразники 

3 Артеріальна гіпертензія Вегетативна та судинна дисфункції у 

зв’язку з необхідністю тривалого 

прийому гіпотензивних засобів 

4 Аномалії імунної 

відповіді, зокрема: 

набутий імунодефіцит, 

імовірна аутоагресія за 

рахунок поширених 

альтеративних процесів в 

організмі 

Персистенція мікрофлори, 

ускладнення щодо локалізаціі 

патологічних процесів 

Антигенна стимуляція 

5 Патологія серцево-

судинної системи, 

зокрема порушення 

мікроциркуляції в 

органах і тканинах 

(першочергово – 

склеротичні процеси, 

потовщення базальних 

мембран судин) 

Дефіцити запальної відповіді 

(обмежений приток крові при 

гострому запаленні спричиняє 

зменшення резистентності до 

інфекцій і хронізацю патологічних 

процесів) 
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6 Напруження 

компенсаційно-

пристосувальних 

процесів 

Відносний дефіцит вітамінів та 

мікроелементів 

7 Хронічна обструктивна 

хвороба легень з тяжким 

перебігом 

Порушення функціональних зв’язків 

системи дихання 

 

Ствердженню цих положень слугує інша сумісна розробка кафедри 

оториноларингології НМУ імені О.О. Богомольця та ІЕПЛ [63], де, 

зокрема, сказано: “Порожнина носа безпосередньо контактує з чинниками 

довкілля. Тому абиякі його агресивні зміни імовірні щодо маніфестації 

захворювань носа або ж його трансформації їх сталого перебігу. Мабуть з 

огляду на сказане вище, хронічний риніт є найрозповсюдженішим 

захворюванням в оториноларингології, своєрідно віддзеркалюючи 

негативні грані науково-технічного прогресу. Останній спричиняє 

підвищення концентрації у довкіллі техногенних забруднювачів, створює 

умови для різноманітних дистресових ситуацій. Однак компенсаторно-

пристосувальні можливості людського організму досить великі, і поява 

нових недуг чи спонтанний нозоморфоз (зміна типового перебігу певного 

захворювання) загалом недемонстративні. Проте отримання об’єктивних 

свідчень в окресленому напрямку на сьогодні є обов’язковою умовою для 

оптимізації лікувально-діагностичних та профілактичних заходів. 

Безумовно, це стосується і хронічного риніту. Зрозуміло, що такий аналіз 

додає інформації про етіологію і патогенез недуги. До того ж подібні 

дослідження реальні в окремо взятих регіонах, на базі одних і тих же 

профільних медичних установ, а значить, служать науковою 

аргументацією покращення діяльності конкретних відгалужень органів 

охорони здоров’я та лікувально-профілактичних заходів”. 

Сама ж методологія вивчення спонтанного та індукованого 

патоморфозу ХР втілена в іншій публікації із тотожною за змістом 

назвою [165]. Досить інформативною постає стаття О.М. Науменка зі 
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співав. [162] – “Характеристика супровідної патології та її імовірна 

патогенетична роль у хворих на хронічний риніт”. Тут, зокрема, 

підкреслюється: “...у пацієнтів-ліквідаторів має місце невідповідність 

біологічного й фактичного віку, тобто прискорення інволютивних 

процесів. Разом з наявними аномаліями імунної відповіді, загальними та 

місцевими порушеннями гемодинаміки, вегетативними розладами тощо 

прискорене біологічне старіння ліквідаторів передбачає неадекватність 

відповідей слизової оболонки носа на нові екзогенні подразники, а 

значить – прогресуючий характер патології”. 

З позиції патоморфозу ХР в учасників післяаварійних робіт в зоні 

ЧАЕС висвітлено показники неспецифічного імунітету у цього 

контингенту пацієнтів [163]. Підкреслюється: “...в маніфестації та 

перебігові хронічних ринітів значущі аномалії імунної відповіді, які 

різняться залежно від наявності “чорнобильського чинника” в анамнезі, 

що слід враховувати в діагностичних алгоритмах. У хворих на хронічний 

риніт, які не брали участі в післяаварійних роботах, присутні нерізко 

виражені зміни клітинного і гуморального імунітету, уособлені 

абсолютною й відносною Т-лімфопенією, зниженням кількості популяції 

Т-активних лімфоцитів та відносною В-лімфопенією. У ліквідаторів 

наслідків Чорнобильської катастрофи порушення складових імунної 

відповіді суттєвіші за спектром й амплітудою, що уможливлює подальше 

прогресування недуги, експонує загальні розлади в системах 

життєзабезпечення, аргументує доцільність застосування 

імуномоделюючої терапії”.   

Висвітлено вірогідну пато- і морфогенетичну роль вільнорадикальних 

процесів у розвитку хронічного запалення слизових оболонок носа [24], а 

також загалом морфогенез ХР залежно від “чорнобильського” чинника в 

анамнезі пацієнтів [149] й, зокрема, – особливості феномену амілоїдозу 

[256] та плоскоклітинної метаплазії у СО носа [202]. Як логічний вихід 

вищезазначеного постає концепція методичного забезпечення 
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оптимальної лікувально-діагностичної і профілактичної тактики у хворих 

на хронічний риніт з урахуванням спонтанного та індукованого 

патоморфозу недуги у мешканців Київського регіону [164]. 

1.4. Сучасні уявлення про хронічний риніт у зв’язку з роллю носової 

порожнини як біологічного форпосту організму 

 Пріоритети виділення носової порожнини в якості біологічного 

форпосту організму належать О.М. Науменку та В.П. Терещенко [173]. 

Хоча безпосередніх етіологічних та патогенетичних чинників багато, і 

вони не завжди верифікуються, все ж вважається, що в одних випадках 

риніти можуть бути зумовлені нейрогенними розладами, а в інших – 

підвищеною чутливістю до природного білка (алергена). 

З клінічної точки зору загальноприйнятим є розподіл неспецифічних 

ринітів на гострі та хронічні. Серед останніх виділяють катаральні, 

гіпертрофічні, атрофічні і вазомоторні. В свою чергу вазомоторний риніт 

прийнято ділити на нейровегетативну та алергічну форми [53, 55]. До 

сьогодення немає єдиного погляду відносно класифікації алергічного 

риніту [192]. На думку багатьох авторів, алергічним ринітом можна 

називати тільки ті випадки риніту, в патогенезі яких провідна роль 

належить алергії, що необхідно довести за допомогою комплексу 

сучасних методів діагностики [52, 120, 218, 291, 286, 313]. 

Хронічний вазомоторний риніт займає вагоме місце в структурі недуг 

ЛОР-органів. В останні роки спостерігається збільшення частоти 

виникнення даної патології, особливо її алергічної форми [53, 65, 151, 

215, 257]. Крім того, алергічна форма вазомоторного риніту нерідко 

асоціюється з бронхіальною астмою [65, 303] або ж є її пусковим 

механізмом [289, 321], тобто імовірна щодо ризику розвитку бронхіальної 

астми й інших алергічних захворювань [315]. 

Катаральне запалення характеризується утворенням рідкого, часто 

прозорого ексудату з домішкою великої кількості слизу, який виділяють 

слизові залози. Ексудат містить лейкоцити, лімфоцити і злущені 
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епітеліальні клітини. За характером ексудату діагностують серозний, 

слизовий або гнійний катар. Основним симптомом загострення 

хронічного риніту є ринорея з притаманною їй динамікою щодо кількості 

і якості виділень з носа [21]. Щонайшвидше у відповідь на ураження 

виникає судинна реакція як свідчення запального процесу. Місцева 

гіперемія характеризується підвищенням тиску в дрібних артеріях, 

артеріолах, капілярах, венулах. При цьому тиск у капілярах і венулах 

робиться вищим, ніж осмотичний тиск плазми, що призводить до 

фільтрації рідкої частини крові з обмінних мікросудин та розвитку 

запального набряку. Початковим ланцюгом судинної реакції і подальшого 

підвищення проникності стінок судин обмінних мікросудин є вивільнення 

в місці ураження фізіологічно активних речовин (так званих медіаторів), 

зокрема гістаміну, головним джерелом якого є тучні клітини і базофіли. 

Загальновідомо також, що у вогнищі запалення  одночасно з медіаторами 

запалення з’являються речовини, котрі зменшують проникність стінок 

мікросудин та звужують останні, зокрема – адреналін [37, 235, 236, 276]. 

Таким чином, в механізмах нейротрофічної регуляції тканин й органів 

одним з найважливіших ланцюгів є капілярно-венулярний відділ системи 

мікроциркуляції, участь якого здійснюється через безпосередній зв’язок 

нервових закінчень зі стінками мікросудин або ж шляхом впливу через 

клітини, що виділяють фізіологічно активні - вазоактивні, речовини. В 

запаленні слизової оболонки носа суттєва роль належить медіаторам 

запальної реакції (гістамін, брадикінін, простагландини, лізоцим), а 

також бактеріальним ендотоксинам, котрі підсилюють проникність і 

вазодилятаторний ефект. Вплив медіаторів на слизову оболонку носа в 10 

разів сильніший, ніж на слизову оболонку барабанної порожнини [193]. 

При алергічному риніті активізуються структури кінінової системи 

крові, на  що вказує зниження рівня кініногену, збільшення активності 

кініноутворюючих ферментів. В секреті порожнини носа хворих на 

інфекційно-алергічний риніт знайдені вільні кініни, відсутні у здорових 
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людей [192]. Відомо, що вегетативну іннервацію слизової оболонки 

порожнини носа здійснює нерв крилоподібного каналу, який має в собі 

симпатичні та парасимпатичні волокна. Адренергічні нервові структури 

широко представлені в слизовій оболонці носа виконують дуже важливу 

адаптаційно-трофічну функцію симпатичного відділу вегетативної 

нервової системи [113]. Щодо залоз носа переважає холінергічна 

іннервація, в той час як адренергічна іннервація превалює у 

функціонуванні судинної системи носа [300]. 

При різних формах хронічних ринітів спостерігаються зміни 

функціонального стану вегетативних утворень в центральній нервовій 

системі. За даними багатьох авторів найчастіше змінювались вегетативні 

функції при гіпертрофічному і вазомоторному ринітах. При атрофічному і 

катаральному ринітах  вегетативні порушення були виражені менше [192, 

266 тощо]. 

На функціонування миготливого епітелію верхніх дихальних шляхів 

суттєвий вплив має вегетативна нервова система. Так, доведено, що у 

хворих з підсиленими холінергічними впливами показник мукоциліарного 

кліренсу був значно гіршим, порівняно з пацієнтами із вегетативною 

ейтонією [116]. Отже, хронічні риніти, і першочергово – вазомоторний, 

протікають на тлі загальної та місцевої вегетативної дисфункції, що 

проявляється вазомоторною дистонією, порушенням кровообігу і 

капілярної проникності слизової оболонки порожнини носа. 

У виникненні ринітів відіграють роль не лише бактерії, що знаходяться 

у порожнині носа або “традиційно” попадають із зовнішнього середовища 

з вдихуваним  повітрям. В останні роки все більше значення в виникненні 

ряду захворювань надається вірусній інфекції. При вірусологічних 

дослідженнях слизової оболонки носа імунофлюоресцентним методом у 

більшості хворих на гіпертрофічний і вазомоторний риніт встановлено 

факт вірусоносійства. Найчастіше були виявлені респіраторно-

синцитіальні, аденовіруси і парагрипозні антигени [191]. Існують дані, 
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що віруси є представниками екзоалергенів, але їм притаманна здатність 

викликати й утворення ендоалергенів. Вірусна інфекція уможливлює 

розвиток реакцій гіперчутливості [92]. Дія розчинного вірусного антигена 

на імунокомпетентні клітини вірогідна і без попередньої участі 

макрофагальної системи, обов’язкової для збудників більш складної 

клітинної організації [232]. Важливою обставиною в патогенезі хронічних 

ринітів є порушення, при ураженні клітин вірусами, бар’єрної, функції 

плазматичних мембран. Пошкоджені клітини стають проникними не 

тільки для порівняно малих молекул, а й для білків [82]. Таким чином, 

ураження вірусом клітин миготливого епітелію, що призводить до 

порушення протоплазматичних мембран, допомагає проникненню 

токсинів, які утворюються сапрофітуючими на слизовій оболонці носа 

іншими мікроорганізмами [293, 296]. 

Утруднення носового дихання, що є провідним симптомом 

гіпертрофічного і вазомоторного ринітів, обумовлене збільшенням 

носових раковин. Їх “гіпертрофія” розвивається внаслідок тривалого 

порушення кровообігу, значних змін судинного русла, перш за все вен і 

печеристих сплетінь, різних стадій дегенерації нервових волокон СО 

порожнини носа [72, 279, 291]. Ми вжили термін “гіпертрофія” у лапках, 

бо візуальна оцінка цього явища (без морфологічного дослідження) 

досить часто не відповідає дійсності. Загальновідомо [235, 276], що 

гіпертрофія (від грец. hyper – надмірно, trophe – живлення) – збільшення 

розмірів органа або тканини за рахунок збільшення розміру кожної 

клітини. У випадку ж ХР утруднення носового дихання може бути 

спричиненим не гіпертрофією вихідних структур СО, а їх набряком, 

заміщення сполучною тканиною, амілоїдогенезом тощо. 

Миготливий епітелій СО носа є першою лінією захисту щодо 

агресивних екзогенних впливів. При суттєвих ураженнях більшість його 

клітин втрачає можливість адекватно виконувати одну з найважливіших 
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своїх функцій – транспортну, що забезпечує видалення осідаючих на 

поверхні СО сторонніх часток і мікроорганізмів. 

В свою чергу, келихоподібні клітини виділяють значно більшу 

кількість секрету, який разом з секретом залоз власного шару СО, 

утворює над війками більший шар слизу, ніж за умов нормальної секреції. 

Транспорт же секрету є ефективним лише в такому шарі слизу, де 

закінчення війок контактують з його поверхнею [253, 314, 316]. 

Вважають, що гостре порушення транспортної функції миготливого 

епітелію при алергічному риніті пов’язане не зі зниженням частоти биття 

війок, а із збільшенням кількості слизу на поверхні СО [331]. Як 

переконливо показано вітчизняними дослідниками [173, 207, 208], 

дисфункцію миготливого епітелію слизових оболонок дихальних шляхів 

суттєво фундують порушення фенотипу відтворюваних війчастих клітин. 

Зниження всмоктуючої спроможності СО пояснюється тією 

обставиною, що у зв’язку із трансформацією миготливих клітин в 

келихоподібні, які не мають протоплазматичних виростів, всмоктуюча 

поверхня епітеліального пласту зменшується [219 тощо]. 

Особливе місце в ринології  займають атрофічні зміни в СО носа, що 

проявляються зменшенням секреції слизу, сухістю, утворенням кірок, які 

зазвичай рівномірним шаром різної товщини розподіляються по поверхні 

СО. З огляду на те, чи позбавлені ці кірки запаху, або ж, навпаки, мають 

зловонний запах, розрізняють просту і смердючу (озену) форми 

хронічного атрофічного нежитю [100, 142].  Цілий ряд питань етіології, 

патогенезу, лікування атрофічних станів СО до теперішнього часу 

дискусійні і далекі від вирішення. 

У патогенезі ХР велике значення надається метаплазії циліндричного 

епітелію в плоский, порушенням обміну мікроелементів [2, 142, 158]. 

Сполучнотканинна основа СО носа при хронічному атрофічному риніті 

зазнає фіброзу, зменшується кількість кровоносних судин, кінцевих 

відділів залоз та їх вивідних протоків. Зміни в судинах нагадують такі 
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при облітеруючому ендартеріїті [299]. Прояви дистрофічних змін в 

епітеліальному шарі і сполучнотканинній основі СО носу різні. При 

прогресуванні процесу спостерігається атрофія кісткового скелету 

порожнини носа. 

Вираженість клінічних проявів ринітів і переважна локалізація процесу 

залежать від стану місцевого імунного захисту [240]. В теперішній час 

доведена постійна присутність у порожнині носа здорових людей 

різноманітної мікрофлори, яка за умов послаблення місцевої й загальної 

імунну реактивність організму реалізує свій патогенний потенціал, 

спричиняючи запалення СО носа. Все це клінічно проявляється картиною 

гострого або загостренням хронічного риніту. 

В секреті респіраторної СО міститься цілий ряд важливих захисних 

неспецифічних (лізоцим, комплемент, протеази-інгібітори) і специфічних 

(імуноглобуліни) факторів [37, 310, 311]. Окрім комплексу 

неспецифічних захисних пристосувань в процесі еволюційного розвитку 

сформувались механізми специфічного імунітету зі значно виразнішою 

спрямованістю протекторної дії. Як складова місцевого імунітету, вони 

забезпечують захист покривів верхніх дихальних шляхів, котрі 

безпосередньо контактують із довкіллям. Імунологічними дослідженнями 

слизової оболонки носа і навколоносових пазух доведений місцевий 

синтез імуноглобулінів класів G, A, M, E, D [304, 313, 329]. Особливе 

місце серед механізмів захисту займає фагоцитоз. 

На сьогодні в генезі ХР значна роль відводиться алергічному фактору. 

В сучасній патології алергія визначена як зміна типу реакції організму за 

наявної підвищеної чутливості [3]. Загальновизнаною стає точка зору, що 

до алергічних потрібно відносити тільки ті реакції, в основі яких лежать 

імунні механізми, бо лише за участі останніх можливе специфічне, 

вибіркове підвищення чутливості до певних речовин. 

До механізмів реактивності, які здатні трансформувати імунну реакцію 

в алергічну, належать: 1) підвищена проникність шкірних або слизових 
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бар’єрів, що призводить до надходження в організм антигенів, які за 

звичайних умов або не поступають, або ж їх надходження обмежене; 2) 

зниження здатності плазми крові зв’язувати гістамін; так як звільнення 

його навіть в невеликих кількостях може спричинити розвиток алергічної 

реакції [251, 395], адже він володіє Н1-, Н2-рецептор – опосередкованою 

дією на гладком’язові клітини, ендотелій, нервові волокна. Звідси - 

гістамін – детерміновані вазодилятація, підвищення проникності 

капілярів, набряк, хемокінез, стимуляція аферентних нервів [37 та ін.]. 

Специфічні патофізіологічні і морфологічні зміни, що розвиваються в 

СО під дією алергенів, визначаються як запалення на імунній основі. Дія 

різноманітних антигенних субстанцій на організм, яка призводить до 

імунопатологічної відповіді, нерідко супроводжується розвитком ряду 

загальнопатологічних процесів, характер яких залежить від хімічної 

структури антигена, кількісного співвідношення між антигеном й 

антитілами, рівня імунної відповіді, індивідуальних особливостей 

організму [313, 332]. 

Імовірний вплив на маніфестацію та перебіг ринітів техногенних 

забруднювачів довкілля. Так, відомі результати досліджень показників 

клітинного імунітету при круглорічному алергічному риніті у дітей, що 

проживають в регіонах радіаційного ризику (район Семипалатинського 

ядерного полігону). Встановлено, що у цих дітей розвивається абсолютна 

і відносна Т-лімфопенія із формуванням дефіциту клітин з хелперним та 

супресорним фенотипами. При цьому з  підвищенням інтенсивності дії 

іонізуючих випромінювань збільшувалась і вираженість Т-клітинного 

імунодефіциту [250]. 

Деякі дані засвідчують зміни в системі клітинного і гуморального 

імунітету у пацієнтів з алергічним риносинуїтом, що пов’язане з наявною 

супутньою патологією й особливо показове у хворих на бронхіальну 

астму [78]. Таким чином, маніфестація й перебіг ХР поєднані із суттєвим 

порушеннями імунного статусу хворих. Це є цілком логічним, бо абияка 
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хронізація запального процесу передбачає або імовірний дефіцит 

первинної запальної відповіді, або (чи й) неадекватність імунокорекції з 

боку макроорганізму. Остання може проявитися і гіперчутливістю, і 

аутоімунізацією, й імунодефіцитом, що засвідчено численними 

джерелами профільної літератури [160]. 

Отже, сучасна людина приречена на широкий контакт з техногенними 

забруднювачами довкілля, що, безумовно, спричиняє “напруження” в усіх 

ланках імунного захисту. Трансформація навколишнього середовища 

неминуче впливає й на фізіологічні параметри людського організму, й на 

перебіг захворювань. Біологічні чинники захворювань теж змінюються, 

однак, за межами природніх чи антропогенних катастроф всім 

окресленим змінам притаманний “еволюційний” характер. 

1.5 Скерованість медичної допомоги хворим на хронічний риніт  

Загальновідомо, що натепер запропонована і використовується в 

клінічній практиці велика кількість методів лікування ХР, залежно від 

форми останніх. Їх можна розділити на дві великі групи – хірургічні та 

консервативні. 

Перші переважно зводяться до коригуючих операцій на нижніх і, 

рідше, середніх носових раковинах. В лікуванні хронічного 

гіпертрофічного риніту використовуються традиційні методи конхотомії, 

які мають за мету зменшити об’єм раковини або ж змінити її форму та 

положення. На сьогодні показання для традиційних способів конхотомії 

(видалення всієї раковини, її вільного краю, переднього або заднього 

кінця) суттєво обмежені [54, 158 тощо], оскільки такі втручання дуже 

травматичні. Останніми роками все поширенішими стають щадливі 

операції на носових раковинах, які виконують із застосуванням тільки 

підслизового доступу до тканин, що підлягають видаленню, щоб 

виключити травму миготливого і нюхового епітелію СО [46]. Вочевидь, 

подальший прогрес ендоназальної хірургії пов’язаний з використанням в 
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цій галузі операційного мікроскопа, що дозволить менш травматично 

проводити відшарування СО. 

Широко втілюються у повсякденну клінічну діяльність фізичні методи 

хірургічного лікування вазомоторного і гіпертрофічного ринітів із 

застосуванням кріогенної, лазерної та ультразвукової апаратури. Метод 

підслизової кріоконхотомії в лікуванні хворих на хронічний 

вазомоторний риніт був запропонований (разом з апаратом для його 

проведення) й успішно застосований в клініці ЛОР-хвороб НМУ 139. 

Позитивна якість кріовпливу полягає в можливість застосування його у 

ділянці задніх кінців носових раковин [36, 56, 65, 80, 90, 106, 164, 227, 

238, 284, 288]. Рядом авторів була з успіхом застосована субмукозна 

ультразвукова дезінтеграція [27, 54, 98, 138, 204, 255].  

В хірургії для безкровного розтину тканини широко використовується 

високоенергетичне лазерне випромінювання 159 . У цьому зв’язку 

пригадаймо, що найбільше поширення в хірургії здобули СО2-лазери. 

Вуглекислий лазер успішно використовується у гнійній та шкірно-

пластичній хірургії, хірургії опіків, щелепно-лицьовій хірургії, урології, 

гінекології тощо. А з терапевтичною метою застосовують гелій-неонові, 

аргонові, вуглекислотні і напівпровідникові (діодні) лазери. Їх 

лікувальний ефект пояснюється біостимулюючою дією на тканини. Ці 

лазери залучають для прискорення процесу живлення різних, в т. ч. 

операційних ран та трофічних виразок; для рефлексотерапії, зняття 

больових синдромів. Випромінювання більшості лазерів, крім 

вуглекислотного, проводиться через скляноволоконну оптику, тому 

передбачає залучення ендоскопічної техніки.  

Особливе місце займає група хірургічних втручань, суть яких 

зводиться до впливу на систему вегетативної інервації СО носа з 

усуненням симпатопарасимпатичного дисбалансу,що лежить в основі 

патогенезу нейровегетативної форми вазомоторного риніту. Превага цієї 

групи втручань в її патогенетичному підході, але технічні складності та 
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ризик тяжких післяопераційних ускладнень перешкоджає їх широкому 

розповсюдженню [10, 285, 298, 301, 312, 318, 328]. Вказаних недоліків 

позбавлений метод внутрішньоносової селективної нейротомії  [245]. С.З. 

Піскуновим і Г.З. Піскуновим у 1991 році була розроблена операція, 

названа підслизовою вазотомією. Вона полягає у перерізанні судин, які 

йдуть з кісткового мозку у власний шар СО і беруть участь в утворенні 

артеріо-венозних анастомозів. Дане оперативне втручання показане при 

вазомоторному риніті та кавернознозній формі гіпертрофічного риніту 

[192]. 

Хірургічні методи лікування вазомоторного риніту повністю не 

задовольняють клінічну практику, оскільки вони, як правило, спрямовані 

на усунення негативних наслідків розвитку захворювання, залишаючи 

поза увагою його патогенетичні механізми. 

З клініко-фізіологічної точки зору привабливіше виглядають спроби 

впливу на різноманітні ланцюги патогенезу захворювання з метою 

корекції або заміщення порушених функцій слизової оболонки 

порожнини носа. Щодо цього пріоритети належать консервативним 

методам лікування – численним і різноманітним на сьогодні: 

голкорефлексотерапія, електропунктура, гальванізація верхнього 

шийного симпатичного вузла, довгохвильове ультрафіолетове 

опромінення на його зону, іонофорез з новокаїном, динамічні струми, 

психотерапія [6, 8, 47, 57, 61, 209. 252, 271], магнітотерапія [71, 84, 93, 

123, 182]; склерозуючі, припалюючі, в’яжучі речовини, вібромасаж СО 

[74, 87, 286]. 

Медикаментозна терапія проводиться з урахуванням форми риніту, 

варіанту його перебігу і включає в себе використання, в основному, 

чотирьох класів ліків: блокатори Н1-гістамінових рецепторів, 

адренергічні і холінергічні препарати, кортикостероїди, а також натрія 

хромоглікат. Так, при лікуванні хронічного катарального риніту у зв’язку 

із сенсибілізацією організму до бактеріальної флори необхідно упродовж 
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місяця проводити неспецифічну гіпосенсибілізуючу терапію [178 та ін.] 

Добрий ефект дає зрошення СО носової порожнини 1% розчином 

глютамінової кислоти протягом 10 днів та інсуфляції у носову порожнину 

сульфосуміші з димедролом. Доцільні фізіопроцедури: тубус-кварц, УВЧ, 

ультразвук, електрофорез, грязьові аплікації. У початковій фазі 

хронічного гіпертрофічного риніту ефективні в’яжучі засоби, а при 

виражених змінах необхідна хірургічної корекція. Менший ефект дає 

лікування хворих на хронічний атрофічний риніт, де, окрім запальних, 

присутні виразні дистрофічні зміни СО носа. Тут широко використовують 

лужні розчини, йод-гліцерин, олійні розчини, які містять вітаміни А і Д. 

Доцільні інгаліції розчину цистеїну в олії та речовин, котрі стимулюють 

регенерацію (5% олійна емульсія метацилу, препарати РНК і ДНК). При 

озені поряд з чищенням носової порожнини від кірок дезодоруючими 

засобами призначають стрептоміцин, препарати заліза [111], нікотинову 

кислоту, ретинол. Іноді значне поліпшення настає після застосування 

АЦС (сироватки О.О. Богомольця). Лікувальна тактика у хворих на 

алергічний риніт має пріоритети, виходячи з генезу хвороби (див. далі), а 

лікування осіб з нейровегетативною формою вазомоторного риніту 

першочергово скероване на нормалізацію функцій вегетативної нервової 

системи, і його необхідно проводити разом з невропатологом (цит. по 

[158]). 

Повертаючись до вже окресленого, наголосимо, що на сьогодні 

методики, які базуються на застосуванні низько енергетичного гелій-

неонового лазерного випромінювання, зайняли чільне місце серед 

лікувальних заходів щодо хворих на ХР [28, 32, 91, 96, 102, 110, 126, 174, 

234, 244, 267]. Повідомляється також про ефективне використання 

назальних водних місцевих кортикостероїдних спреїв Беконазе та 

Феліксоназе в комплексному лікуванні алергічних ринітів [107]. 

Отримано позитивний досвід застосування ринітала в комплексному 

лікуванні алергічної форми вазомоторного риніту [231]. Результативною 
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виявилась і специфічна імунотерапія у таких пацієнтів. Доведено, що 

вона викликає в організмі хворого позитивні зміни клітинного та 

гуморального імунітету, і що при використанні індивідуальних алергенів 

ці зміни суттєвіші [217]. 

Мабуть, як вважають [162 – 164, 166], найближчим часом методологія 

корегуючих хірургічних втручань не зазнає радикальних змін, а зусилля 

науковців будуть зосереджені на пошукові та деталізації етіологічних і 

патогенетичних чинників різних форм ХР з розробкою відповідної 

диференційованої терапії. До цього додамо, що перспективним постає 

отримання інформації щодо особливостей патомофозу ХР в окремо 

взятих регіонах, бо останні різняться характером екзогенного впливу на 

цей біологічний форпост організму. Ми започаткували таке скерування 

наукового пошуку у Рівному. Насамкінець, попереджаючи можливі 

коментарі фахових опонентів на зразок: “Виходить: у кожному місті “свій 

риніт”? Що це за штучна локальна наука?”, ми ще раз звертаємо увагу 

шановних колег на вісім узагальнень, які завершують розділ 1.1 

(“Екологічна патологія як одна з актуальних медико-соціальних 

проблем”) і вимушені з цілковитою коректністю та повагою наголосити : 

є феномени, явища, події, котрі постають своєю невідворотністю, 

незалежно від того, визнаємо ми їх чи ні. 
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика спостережень 

Всі спостереження та лікування хворих на ХР були проведені в ЛОР-

відділенні Рівненської Центральної міської лікарні. Лікування як 

консервативне, так і хірургічне проводились автором роботи особисто. На 

першому етапі роботи були задіяні матеріали історій хвороб за 1972-2012 рр. 

ЛОР-відділення Центральної міської лікарні Рівного. Загальний масив 

спостережень пацієнтів ЛОР-стаціонару – 42358 історія хвороби; зокрема, 

недужих на хронічні риніти – 2816 історій хвороб (таблиця 2.1). 

 ТАБЛИЦЯ 2.1 

Хронологічний вимір архівних спостережень щодо пацієнтів рівненчан, недужих 

на хронічний риніт (n=2816)> 

 

Роки 

 
 

Кількість 
пацієнтів 

Роки Кількість 
пацієнтів 
 

Роки Кількість 
пацієнтів 

1972 73 1982 62 2001 116 

1973 61 1983 84 2002 122 

1974 79 1984 79 2003 123 

1975 93 1985 86 2004 88 

1976 81 1986 71 2005 42 

1977 69 1987 92 2006 102 

1978 56 1988 94 2007 112 

1979 61 1989 89 2008 131 

1980 68 1990 112 2009 126 

1981 56 1991 118 2010 131 

 2011 139 
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Для більшої наочності ми представляємо дані у вигляді графіка 2.1. 

 

Графік 2.1. Кількість хворих на ХР за даний період. 

Як показує аналіз таблиці 2.1. та графіка 2.1. за останнє десятиріччя 

кількість хворих на ХР збільшилась майже в 2 рази, порівняно з періодом 

з 1972 по  1991 рр. З нашої точки зору це є наслідком дії саме 

вищезазначених полютантів. 

Автором власноруч прооперовано 1761 хворий на ХР. З 1994 року в 

якості завідувача відділення він предметно опікувався пацієнтами 

стаціонару, недужим на ХР. Верифікація діагнозів фундувалась на 

критеріях загальновизнаної класифікації хронічних ринітів, 

запропонованої Л.Б. Дайняк (1966). Всім хворим проводилось обстеження 

ЛОР-органів, а при необхідності вони консультувались у невропатолога, 

окуліста та інших спеціалістів. Перебування хворих в профільному 

стаціонарі передбачало загальноприйнятні обстеження (загальний аналіз 

крові, сечі). Групи порівняння розмежовані 1986 роком, що мотивоване 

принциповими змінами у довкіллі, спричиненими наслідками 

Чорнобильської катастрофи сукупно зі зростанням техногенного пресингу 

у зв’язку з нарощуванням промислових потужностей у регіоні. 

2) Біоптати слизової оболонки носа отримані під час хірургічних 

втручань у хворих на хронічні риніти мешканців м. Рівне. 

Групами порівняння слугуватимуть пацієнти із числа пересічних киян 

та учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (табл. 2.2, табл. 2.3) 
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Таблиця 2.2 

Розподіл морфологічного матеріалу у вимірі дослідження (n=90) 

 

% 

п/п 

Група спостереження Кількісна 

характеристика 

(біопсії) 

1 Пацієнти-рівненчани 45 

2 
Недужі-ліквідатори 

наслідків аварії на ЧАЕС 

45 

 

 

Таблиця 2.3 

Методична доцільність залучення до морфологічних досліджень саме 

окреслених вище груп порівняння 

Пацієнти-рівненчани Учасники ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи 

Для верифікації особливостей 

структурних проявів ХР (якщо 

вони, звичайно, є) у мешканців 

великих промислових міст 

Аби виключити (чи ствердити) 

наявність індукованих радіацією 

патологічних змін у слизовій 

оболонці носа 

 

     Всі морфологічні дослідження виконані в Інституті екологічної 

патології людини (директор – доктор медичних наук, професор 

В.П. Терещенко). Електронномікроскопічний аналіз виконано на базі 

електронної мікроскопії і фізико-технічних методів дослідження цієї ж 

установи (зав. – к. б. н. Т.П. Сегеда). Автор висловлює щиру вдячність 

усім вищезгаданим фахівцям за допомогу та порозуміння. 

Біоптати взято інтраопераційно під час варіантів конхотомії, 

підслизової резекції переділки носа, поліпоетмоїдотоміі. 

Доцільність задіяння морфологічних методів з позицій 

оториноларинголога мотивована наступним (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4 

Доцільність використання спектру морфологічних методів 

Сутність 
ПЕРЕДБАЧУВАНА ІНФОРМАЦІЯ 

1. Зіставлення клінічних і 

патоморфологічних діагнозів 

Висновки про: 

- відповідність (невідповідність) 

- аргументація скерування 

подальших лікувальних заходів 

- непряма інформація про наявність 

інших захворювань в організмі 

(велика імовірність 

документування порушень в 

інтеграційних системах 

забезпечення гомеостазу) 

- свідчення наявного патоморфозу, 

структурні прояви якого можуть 

співпадати з клінічними або їх 

випереджати 

2. Комплексний структурний аналіз із 

залученням сучасних технологій 

- Свідчення про етіологію, пато- 

(морфо-)генез хвороби 

- деталізація складових 

патоморфозу захворювання 

 

 

3) Лише для обговорення (заключний розділ), а не в якості контрольної 

групи проаналізовано (щодо даних по Рівному) архівні матеріали (історії 

хвороб) за 1973 – 1999 р. р. ЛОР-відділення ЦМКЛ Києва: загальний масив 

спостережень – 78891 історій хвороб, з них недужих на ХР – 3186. Задіяння цих 

даних в якості методичних джерел зумовлене як об’єктивними, так і 

суб’єктивними причинами (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 

Методична доцільність залучення відомих свідчень по Київському регіону 

при обговоренні власних даних 

Об’єктивна доцільність Суб’єктивна доцільність 

1. Великі міста із супутніми 

цьому поняттю атрибутами: 

- загазованістю 

- шумовими ефектами 

- вірогідністю стресових 

ситуацій 

- загалом високими 

концентраціями різноманітних 

полютантів у довкіллі 

Ніде, крім Києва, дослідження 

патоморфозу ХР не проводились 

1. Особливі аргументи: 
- поблизу обох міст знаходяться 

АЕС, які (гіпотетично) можуть 

впливати на стан довкілля 

- однак: на Чорнобильскій АЕС 

свого часу відбувалась 

антропогенна екологічна 

катастрофа, внаслідок якої була 

“забруднена” і частина 

Рівненської області, що 

документально підтверджено; 

стосовно Рівненської АЕС про 

значущі екологічні катаклізми не 

відомо 

 

 

2.2. Методи дослідження 

2.2.1 Математичний аналіз клінічного матеріалу  

При обробці даних ми мали за мету отримання показників ХР 

протягом 1972-2012 рр. та ймовірних свідчень щодо патоморфозу цього 

захворювання.  

Дані, що підлягали статистичній обробці, були одержані за допомогою 

репрезентативної відбірки. Нами проаналізована 42 358 історій хвороб 
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(це число відповідає кількості пацієнтів, котрі перебували у ЛОР-клініці 

за період 1972-2012 рр.), з них 2 816 історії хвороб пацієнтів з ХР, які 

вивчались детальніше. Для оптимізації подальшого аналізу архівних 

матеріалів ми задіяли стандартизовану та автоматизовану карту обліку 

даних (детально принципи організації пошукової системи представлені у 

розділі 3.1). 

Наступним етапом дослідження було кодування отриманої 

інформації і введення її в таблиці програми “Microsoft Excel”. За 

допомогою останньої був проведений аналіз даних та підрахунок 

результатів обстеження пацієнтів (частка ХР в структурі патології ЛОР-

органів, розподіл форм хронічного ринітів, розподіл хворих на ХР за 

віком та статтю, супутня ЛОР-патологія у хворих на ХР, супутня 

соматична патологія у хворих на ХР) та задіяні діаграми для більшої 

наочності отриманої інформації. 

2.2.2 Клінічні методи обстеження 

Всім хворим проводилось як загальноклінічне, так і спеціальне 

оториноларингологічне обстеження, що включало наступні методики:  

1. Загальноклінічне обстеження: 

- збір анамнезу; 

- оцінка суб'єктивних відчутів хворого; 

- огляд ЛОР-органів. 

2. Спеціальне обстеження: 

- ендоскопічне дослідження носової порожнини; 

- відеоендоскопісне обстеження з проведенням фотодокументування; 

- мікрориноскопічне дослідження слизової оболонки носа; 

- променеві дослідження ЛОР-органів: рентгенографія та спіральна 

комп'ютерна томографія приносових пазух. 

Серед спеціальних обстежень слід звернути увагу на проведення 

відеоендоскопічного огляду носової порожнини. В наш час методики цих 

втручань у носовій порожнині щонайкраще відповідають уявленням про роль і 
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функції СО порожнини носа. При цьому використовувались відеоендоскопічне 

обладнання фірми “Karl Storz“, набір ендоскопів з кутом огляду 0º та 30º, 

діаметром 4 мм та набір мікрохірургічного інструментарію. 

Методика відеоендоскопічного обстеження складалася з трьох основних 

етапів. Перший етап – ендоскоп просувався по нижньому носовому ходу. При 

цьому приділяли увагу розмірам нижньої носової раковини, величині просвіту 

нижнього та загального носових ходів, стану СО (сухість, стоншеність, 

атрофія), наявності і характеру виділень в порожнині носа. По мірі просування 

ендоскопа в напрямку носоглотки оцінювали розміри задніх відділів носової 

порожнии, стан кінців нижніх носових раковин, їх атрофічні зміни, величину та 

симетрію хоан. При виконанні другого етапу – проведенні ендоскопа по 

загальному та середньому носовому ходах - оцінювали розміри загального та 

середнього носових ходів, наявність атрофічних змін всіх носових раковин.  

Третій етап – огляд та оцінка стану верхніх і задніх відділів носа. При 

введенні ендоскопу у верхні відділи носової порожини звертали увагу на 

розміри та характер змін верхнього носового ходу, стан нюхової зони, верхньої 

носової раковини, ширину задніх відділів носової порожнини. Візуалізували 

отвори основної пазухи, розміри та симетричність хоан. 

Мікрориноскопічне дослідження слизової оболонки носової прожнини 

виконувалось за допомогою мікроскопів «Карл-Цейс» та «ОПМИ – 6» при 

збільшенні від 6 до 32 крат. 

Хворим проводилась рентгенографія приносових пазух у прямій проекції 

та  виконувалась комп´ютерна томографія в режимі програми «Оrbisinus» на 

комп´ютерному томографі  «Simens», виробництва  Німеччини. 

Для дослідження функції носового дихання нами був застосований метод 

ринопневмометрії. Ринопневмометрія  дозволяє шляхом  визначення опору 

вдихнутого та видихнутого повітря  опосередковано оцінити опір порожнини 

носа для повітряного струменю. Порівняння показників ринопневмометрії до 

хірургічного втручання та  після дозволяє оцінити ступінь звуження носових 

ходів. Співставлення цих даних з нормальними показниками характеризує 



44 

 

топографо-анатомічні особливості відновленої носової порожнини і тим самим 

дозволяє оцінити ефективність проведеного оперативного втручання.  

Удосконалений співробітниками кафедри оториноларингології НМУ 

імені О.О. Богомольця  метод ринопневмометрії базується на реєстрації різниці 

температур повітря на вдосі та видосі (Д.О. Михайловський, 1990; О.М. 

Науменко, 1998).  

 Обладнання ринопневмометра наступне: у гумовій масці для проведення 

апаратного дихання встановлений напівпровідниковий датчик температури, 

який має розміри 1,0х1,0х1,0мм і розташований у вікні маски, причому площа 

вікна дорівнює середньостатистичній площі перерізу трахеї; 

напівпровідниковий датчик підключений до підсилювача сигналу та самописця, 

роль яких виконує електрокардіограф ЕК 1-04, що забезпечує можливість 

графічної реєстрації отриманих даних. Найбільш суттєвим показником є опір 

вдиху (ОПВД). Середній показник нормального ОПВД, визначений на 

здорових добровольцях, складає 1,4-1,5 у.о.  

Ринопневмометрія здійснюється наступним чином: маска з датчиком 

накладається на обличчя обстежуваного, причому форма маски зумовлює 

розташування датчика на поздовжній осі потоку видихуваного повітря. 

Під час вдиху потік повітря, який проходить крізь датчик, не змінює його 

температуру, оскільки температура датчика дорівнює температурі 

оточуючого середовища. Під час видиху потік повітря, що проходить 

крізь датчик, швидко нагріває його (швидкість нагрівання 

пропорціональна швидкості потоку повітря). Наступний вдих буде вже 

охолоджувати раніше нагрітий датчик холоднішим атмосферним 

повітрям. Напівпровідниковий датчик має незначну теплову інерцію, 

високу лінійність перетворення температури в електричний сигнал 

(зберігаючи ці якості в широкому діапазоні температур, чим 

обумовлюється постійність умов перетворення). На графіку, де 

реєструється перепад температур, з моменту першого вдиху до моменту 

видиху буде реєструватись ізолінія, а далі з початком видиху крива піде 
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догори, відображаючи нагрівання датчика. Кут нахилу кривої на цьому 

участку буде прямопропорційним швидкості протікаючого повітря. Після 

досягнення датчиком температури видихуваного повітря на графіку буде 

відображено плато, паралельне ізолінії, відображуючи постійність 

температури і кількість протікаючого повітря з моменту закінчення 

нагрівання датчика. Наступний вдих тепер буде вже охолоджувати 

датчик, зображуючи на графіку криву, яка йде донизу і кут нахилу якої 

також буде прямопропорційним швидкості потоку повітря під час вдиху. 

Після досягнення датчиком температури оточуючого повітря крива 

переходить в ізолінію, яка буде зберігатися до наступного видиху. Після 

чого процес буде циклічно повторюватися (рис. 2.2). 

 

 

 

А – амплітуда видоху; 

Б – диференційована швидкість видоху. 

Рис. 2.2. Ринопневмограма. 

 

Оскільки підсилення приладу стабілізовано і є величиною 

постійною, а калібровка самописних пристроїв легко проводиться за 

допомогою їх власних можливостей, то для порівняння даних, отриманих 

в різних дослідженнях, можна користуватися відносними величинами. 

Так як швидкість вдиху (ШВВД) і швидкість видиху (ШВВИД) будуть 

прямо пропорційними амплітуді перепаду температур (А) на графіку і 

зворотно пропорційними часу, за який цей перепад стався (Б), то логічно 

аналізувати ці величини через співвідношення А/Б, що відображує 

швидкість протікання повітря через датчик. Величина ж, яка відображає 

опір потоку повітря під час вдиху (ОПВД) і під час видиху (ОПВИД) буде 
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протилежна швидкості проходження повітря через порожнину носа і 

може бути виражена співвідношенням Б/А. Розрахунки величин А і Б 

проводяться по графіку в межах реального показника перепаду 

температур, виключаючи ділянки плато й ізолінії. 

В нормі під час вдиху (завдяки наявності анатомічно обумовленого 

клапанного механізму), по суті, і виникає найбільший опір потоку 

повітря. Тому наочнішим буде показник ОПВД - опір вдиху, який 

порівнювався у хворих з середніми показниками ОПВД через ніс 

розрахованих на здорових добровольцях. У результаті проведення 

вищеперерахованих досліджень визначено, що середній показник ОПВД 

через ніс в нормі складає 1,14±0,11 де 0,11 є середнє квадратичне 

відхилення. 

Ринопневмометрія у хворих на ХР проводилась з двома завданнями. 

Перше – прослідкувати в динаміці характер носового дихання як 

об’єтивний критерій ефективності проведеного лікування. Друге – 

отримати дані, що характеризують стан розмірів порожнини носа в 

порівнянні з результатами ринопневмометрії у здорових людей і свідчать 

про рекалібровку носових ходів. 

При необхідності пацієнти консультувались у невропатолога, окуліста 

та інших спеціалістів. Перебування хворих в профільних стаціонарах 

передбачало загальноприйняті лабораторні дослідження (загальний аналіз 

крові, біохімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі). 

Із загального числа пацієнтів-рівненчан автором прооперований 1761 

хворий. 

2.2.3. Морфологічні дослідження.  

Для патоморфологічного дослідження використовувався інтроопераційий 

матеріал СО. Біопсійний та аутопсійний матеріал фіксували в 10% розчині 

нейтрального формаліну і проводили загальноприйняту гістологічну 

обробку. 
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До 1985 року ми застосовували наступні патоморфологічні методи. 

Гістологічні препарати фарбували гематоксіліном та еозіном, пікрофуксіном за 

методом ван Гізона, сріблились за методом Гоморі, використовувалися методи 

Браше, Моурі, Вейгерта, Шубіча, PAS-реакція, НІД, забарвлення конго 

червоним) [135, 188, 330].  У подальшому ми використовували сучасні 

оглядові гістологічні, селективні гістохімічні та (після спеціальної фіксації) 

електронномікроскопічні методи 

Одразу ж після видалення фрагменти СО обробляли відповідно до завдань 

подальшого аналізу. Так, для гістологічних і гістохімічних досліджень матеріал 

фіксували у 10% розчині нейтрального формаліну, зневоднювали у спиртах 

зростаючої концентрації й заливали у парафін. З парафінових блоків виробляли 

зрізи завтовшки 4 – 5 мкм, забарвлювали за допомогою гістологічних і 

селективних гістохімічних методик, описаних у керівництвах з гістологічної 

техніки. Для електронномікроскопічного аналізу біоптати фіксували у 1,6% 

розчині глютаральдегіду на 0,1 М фосфатному буфері з pH 7,4, промивали у 

цьому ж буфері, дофіксовували у 2% розчині чотириокису осмію, зневоджували 

і заливали в суміш епон-аралдіт. На ультрамікротомах LKB-8800 111 і 

УМТП-6М виготовляли спочатку напівтонкі зрізи, які після фарбування 

метиленовим синім вивчали за допомогою світлооптичної мікроскопії. 

Після прицільної заточки блока отримували ультратонкі зрізи, 

контрастовані потім уранілацетатом і цитратом свинцю. Препарати 

вивчали в електронному мікроскопі JEM100CX (JEOL) за прискорюючої 

напруги 60-80 кВ. Матеріал документували у вигляді негативів і 

фотовідбитків. Результати всіх досліджень зафіксовані в формалізованих 

картах обліку й оброблені стандартними методами варіаційної статистики 

[136].  
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Таб. 2.6 

 

Задіяні в роботі методи морфологічного дослідження СО носа 
 

Тип Різновиди 

На парафінових зрізах На напівтонких 

зрізах 

Оглядові 

гістологчні  
 Забарвлення гематоксилін-еозином 

 Забарвлення азуром-еозином 

 Метод ван Гізон 

 Метод Ейнштейна 

 Метод пікро-Маллорі III 

 Забарвлення 

метиленовим синім  

 Забарвлення за 

Hayat 

Селективні 

гістохімічні  
 PAS – реакція 

 PAS – реакція з контролем α – 

амілазою 

 Метод Браше 

 Метод Фьольгена 

 Метод Ліллі 

 Забарвлення конго червоним 

 Метод Грімеліуса 

 Реакція «прихованої» метахромації 

 Діазонієва реакція 

 Метод Шубича 

 Метод Вейгерта 

 Метод Моурі 

 Забарвлення суданом чорним за 

Беренбаумом 

 Метод Гоморі 

 Метод Вейгерта 

 Метод Ріттер - Олесона  

 Метод Маурі 

 Метод Грімеліуса 

 Забарвлення 

залізним 

гематоксиліном 

Гейденгайна та 

фуксином  

    (за Н.В.    

Вишневського)  

Гістоензимолог

ічні  
 Визначення кислої та лужної 

фосфаз за Гоморі - Такамачу 

 Визначення АТФ – ази за 

Вахштейном - Мейзелем 

 

Електронна 

мікроскопія 

Ультратонкі зрізи 

Контрастування уранілацетатом свинцю за Рейнольдсом 
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РОЗДІЛ 3. МЕДИКО-СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ 

ПАТОМОРФОЗУ ХРОНІЧНОГО РИНІТУ У РІВНЕНЧАН 

ВПРОДОВЖ ЧОТИРЬОХ ОСТАННІХ ДЕСЯТИРІЧ 

3.1. Принципи організації інформаційно пошукової системи 

Досвід вивчення сучасних тенденцій щодо перебігу ХР і клініко-

лабораторних патернів недуги у мешканців великого промислового міста 

уможливив узагальнення, які є складовими концепції методичного 

забезпечення оптимальної лікувально-діагностичної, експертної й 

профілактичної тактики у хворих на ХР з урахуванням спонтанного 

(індукованого) патоморфозу [164].  Зрозуміло, що долучаючись до 

розбудови цих засад, які об’єктивно сприяють розвиткові екологічної 

ринології (оториноларингології), ми попередньо керувались уже 

існуючими вихідними положеннями. Так, дослідження спонтанного 

патоморфозу ХР (як і інших захворювань) передбачає зіставлення 

зрівняльних (хронологічно та за кількістю) статистичних виборок. 

Доцільним є реалізація наукового пошуку на одних і тих же клінічних 

базах, що уможливлює отримання об’єктивних результатів. Верифікація 

діагнозів фундується на критеріях загальновизнаної класифікації ХР, 

запропонованої Л.Б.Дайняк (1966). Для подальшої ефективної роботи та 

започаткування оперативних баз даних інформація акумулюється на 

тематичних картах, які є водночас стандартизованими й 

автоматизованими. 

Тут ми маємо дати деякі пояснення. Як і наші київські колеги, ми 

концентрували увагу довкола сумнозвісної дати Чорнобильської 

катастрофи як принципової точки відліку, бо наслідки цієї катастрофи 

результувались і на території Рівненщини, що визнано нормативними 

актами. Крім того, як уже зазначалось, очікуваними були адитивні та 

синергічні ефекти з іншими техногенними полютантами. 

Отже, дослідним шляхом було встановлено, що досить зручними у 

користуванні є первинні картки, зразок якої приводимо нижче (рис. 3.1), а 
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інформація , котра на них кумулюється,  об’єктивно відображає основні 

тенденції патоморфозу хронічних ринітів. 

Ми вважали за доцільне здійснити аналіз архівних даних щодо 

діяльності ЛОР-відділення за період 1972-2012 років. Терміни 

спостереження мотивовані наступним: 

1) Бажанням отримати об’єктивну картину подій, яка детермінована 

довжиною часового проміжку (більше – достовірніше). 

2) Бурхливим розвитком науково-технічного прогресу з відповідними 

змінами життєзабезпечення сучасної людини впродовж кількох останніх 

десятиріч, що передбачає інформативність обраного 30-літнього терміну 

спостережень. 

3) Принципово зрівняльними у цьому часовому проміжку періодами 

до і після Чорнобильської катастрофи. 

4) Наявністю даних відповідних досліджень по місту Києву з майже 

тотожними часовими межами, що уможливлює порівняльний аналіз 

стосовно цих двох регіонів (обговорення у заключному розділі), а 

значить – одержання якісно нової інформації. 

Звичайно, опрацьовуючи, аналізуючи та узагальнюючи дані наших 

досліджень ми органічно усвідомили необхідність створення їх баз і 

пропонуємо щодо цього свої міркування. 
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ЛОР-відділення ЦМЛ м.Рівне 

Карта 

обліку медико-статистичних даних 
1. Рік 

2. Загальна кількість пацієнтів ЛОР стаціонару 

3. Серед них хворих на хронічний риніт 

3.1 Загалом 

3.1.1. Гіпертрофічний 

3.1.2. Вазомоторний 

3.1.3. Атрофічний 

4. Дані про стать пацієнтів з хронічними ринітами 

4.1. Загалом чоловіків 

4.1.1. З гіпертрофічним ХР 

4.1.2. З вазомоторним ХР 

4.1.3. З атрофічним ХР 

4.2. Загалом жінок 

4.2.1. З гіпертрофічним ХР 

4.2.2. З вазомоторним ХР 

4.2.3. З атрофічним ХР 

5. Супутня патологія  

5.1 ЛОР-органів 

5.2 Інша: 

5.2.1 Серцево-судинна 

5.2.2 Система дихання 

5.2.3 ШКТ 

5.2.4 Ендокринної системи 

5.2.5 Неврологічна 

5.2.6 Інша 

6. Вік пацієнтів: 

6.1.До 20 років 

 6.2. 20 – 30 років 

6.3. 30 – 40 років 

6.4. 40 – 50 років 

 6.5. Більше 50 років 

 

Рис. 3.1. Карта обліку медико-статистичних показників щодо 

хронічного риніту. 
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Отже, проведення масштабних медико-екологічних досліджень 

пов’язане з проблемою накопичення, систематизації й обробки великих 

структурованих масивів інформації, що змінюються і доповнюються з 

часом. До речі, надзвичайної гостроти це досягає при аналізі 

епідеміологічних та патоморфологічних (розділ 4.) даних, необхідних для 

прогнозування захворюваності населення і планування профілактичної та 

лікувально-оздоровчої тактики органів охорони здоров’я.  

Для обробки великих масивів даних, як уже зазначалось, необхідне 

спотворення їх баз (Open Wide and say data / Huntting Stan. // CD ROM 

New Papirus: Curr. And Fut. State Art., 1986 тощо). Вибір 

інструментальних засобів для реалізації системи введення баз даних 

першочергово визначається наступними основними моментами: 

- ступенем пов’язаності даних, структурою відносин між ними; 

- можливістю введення й зберігання великих обсягів інформації; 

- вимогами до організації інтерфейса з непідготовленим 

користувачем; 

- необхідністю маніпулювання даними, а також організації запитів до 

них; 

- забезпеченням відкритості інтерфейса системи; 

- вимогами до забезпечення надійності та збереженості інформації 

при помилках і збоях.  

Питання взаємозв’язку даних і структури відносин між ними для 

медико-екологічних досліджень не потребує наявності складних моделей, 

таких як сітьові. Для різних показників у предметній області, що 

розглядається, характерна слабка пов’язаність та тип відносин “один до 

одного”. Ефективну роботу з таким типом зв’язків забезпечує реляційна 

модель, котра відповідно передбачає використання однієї з реляційних 

систем управління базами даних.  

Із наявних на сьогодні найефективніших систем управління базами 

даних (СУБД) реляційного типу з можливостями створення автономних 
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додатків можна виділити наступні: Clipper, Fox Pro, Paradox, Clarion. На 

підставі вимог до організації інтерфейса з користувачем та необхідності 

збереження великих обсягів інформації (велика кількість полів у таблиці) 

найбільш придатними постають системи Fox Pro і Clarion. Однак, ці 

обидві системи мають як переваги, так і недоліки.  

СУБД Fox Pro забезпечує вищу швидкодію та широкі можливості 

запитів різних типів. Проте додатки, створені з її допомогою, потребують 

великого обсягу пам’яті персонального комп’ютера для функціонування, 

що не завжди прийнятне для пересічного стаціонару. Крім того, суттєвим 

недоліком СУБД Fox Pro є слабка захищеність від втрат інформації при 

помилках та апаратних збоях. СУБД Clarion потребує перекодування у, 

наприклад, dbf-формат. 

Екологічна ситуація, що постійно трансформується, та поєднані з 

цим зміни у людському організмі, тобто предметна область, яка швидко 

змінюється з часом, спричиняє відставання знань про неї із-за відносної 

торпідності процесу пізнання. За цих умов актуальним постає 

використання методик випробовування знань із накопиченого 

емпіричного матеріалу. В проблемних областях (галузях) з утворенням 

масивів даних навколо класу об’єктів, ситуацій, процесів тощо, зокрема – 

в медицині, для їх аналізу та виділення загальних закономірностей, тобто 

побудови структурних понять, використовують традиційний 

інструментарій, що складається із різноманітних статистичних, суто 

математичних тощо методів [268]. 

Наголосимо, що одним із результатів прогресу у сфері обробки 

інформації є створення алгоритмів, які за змінами декількох параметрів 

фізичних об’єктів чи процесів класифікують їх за групами. Такого роду 

обробка інформації, зокрема, використовується при розпізнаванні 

друкованих та рукописних текстів, діагностиці захворювань тощо. В 

основу побудови евристичних алгоритмів покладене передбачення про те, 

що кожен клас характеризується набором параметрів. Правило 
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класифікації будується по мірі наближення до еталону. Залежно від 

еталону та близькості до нього можлива велика різноманітність 

алгоритмів класифікації.  

Враховуючи особливості предметної області досліджень і характер 

даних, які отримуються впродовж них, постає доцільним для обробки 

застосувати індуктивні методи навчання на прикладах. Процес індукції 

загального визначення за прикладами розглядається як застосування 

деяких правил до початкових визначень з метою їх перетворення у 

загальне. 

Індукційні системи побудови дерева рішень використовуються для 

добування знань в зашумлених областях. Така система вибирає 

найпростішу у розумінні складності дерева рішень гіпотезу та здійснює 

пошук у просторі прикладів для знаходження  такого з найбільшою  

 

Рис. 3.3. Блок-схема автоматизованого робочого місця 

оториноларинголога. 
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Система обробки даних 

(Запити до бази даних) 
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постеріорною правдоподібністю. Індуктивний алгоритм є способом 

добування знань у випадках, коли класифіковані приклади досяжні, а 

більш узагальнені знання – ні. 

Існують два незалежних напрямки розвитку подібних систем: 

1) ІДЗ (Quin lan), ACLS (Paterson, Niblett). 2) CART (Breiman, 

Friedman, Olshen, Stone).  

Вони обидва були успішно випробувані як у теоретичних побудовах, 

так і на практиці. Алгоритм ІДЗ, створений для добування значущої 

інформації із великих обсягів слабо структурованих даних, найбільше 

відповідає завданням досліджень у зв’язку з їх специфікою. При його 

роботі час розрахунків лінійно залежить від кількості введених прикладів 

й атрибутів, які використовуються для їх описання, а також множин 

вузлів у дереві рішень, що будується. Ця характеристика вигідно 

відрізняє вибраний алгоритм від таких як INDUCE (Michalski), 

SPROUTER (Hayes-Roth, Mc Dermott), THOTH-P (Vere), в яких зусилля, 

котрі потребуються для вирішення задачі, різко зростають разом із їх 

складністю. 

Враховуючи сучасні ергономічні вимоги, лікар повинен мати 

розвинуті програмні засоби накопичення та обробки даних різноманітних 

методів дослідження, розробка та адаптація яких для конкретних задач 

(наприклад, впливу екологічного чинника) постає актуальною. 

Виходячи із завдань дослідження нами була проаналізована 

предметна область й виділені три основні інформаційно-логічні елементи 

(блоки), тісно пов’язані між собою: 

- клінічні дані; 

- морфологічні дані; 

- чинники, які впливають на стан носової порожнини. 

Разом із київськими колегами розроблені також формалізовані 

показники властивостей досліджуваних об’єктів і впливаючих факторів 

(рис.3.2). 
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КАРТА ОБСТЕЖУВАНОГО ХВОРОГО 

1.П.І.Б.____________________________________________  

2.Стать: 

2.1. – чол. 2.2. – жін. 

3.Вік:___________________________3.1.  – 10-15, 3.2. – 16-20, 3.3. – 21-30, 3.4. – 31-40, 3.5. – 41-50, 

3.6. – 51-60, 3.7. – 60 і більше 

4.Діагноз:________________  4.1. – хр. гіпертроф. риніт, 4.2. – хр. вазомот. (нейровегет. ф-ма), 4.3. 

– хр. вазомот. (алергіч. ф-ма), 4.4. – атрофічний риніт, 4.5. – поліпозний етмоїдит, 4.6. – поліп 

носа, 4.7. – інші. 
5. № іст. хвороби  
6. Адреса 
7. Дата вступу/виписки________________7.1.1.  ... 7.1.9. – 1973-1981рр., 7.2.1. ... 7.2.9. – 1982-

1990рр., 7.3.1. ... 7.3.9. – 1991-1999рр, 7.4.1. – 2000о.  
8. Місце роботи__________________8.1.  – не працює, 8.2. – пенсіонер, 8.3. – робітник, 8.4. - 

службовець 

9. проф. шкідливості: 9.1. – ні, 9.2. – має; 9.2.1. - ..............................,  

9.2.2. - ..............................., 9.3.3. - .........................., 9.2.4.- ....................,          

9.2.5. - .............................. 
10. Шкідливі звички: 10.1. – ні, 10.2. – має, 10.2.1. – паління, 10.2.2. – зловживання алкоголем, 

10.2.3. – інші. 
11. Супутні ЛОР-захворювання: 11.1. – не має, 11.2. – має, 11.2.1. – синуїти, 11.2.2.–викривлення 

переділки носа, 11.2.3. – хронічний тонзиліт, 11.2..4 - інші 
12. Супутні соматичні захворювання: 12.1. – не має, 12.2. – має:12.2.1. –трахео-бронхо-легеневі, 

12.2.2. – ШКТ-захв., 12.2.3. – серцево-судинні захворюв. 
13.Перенесені ЛОР-операції, 13.1. – не були, 13.2. – були: 13.2.1. – ніс та біля носові пазухи; 

13.2.1.1. – підслизова резекція переділки носа, 13.2.1.2. – гальванокаустика, 13.2.1.3. – УЗ-

дезінтеграція носових раковин, 13.2.1.4. – 2-бічна кріоконхотомія; 13.2.1.5. - гальванокаустика і 

ДЕО; 13.2.1.6. – ДЕО і дезінт.; 13.2.1.7. – ДЕО і кріоконхот.; 13.2.1.8. – поліпоетмоїдотомія; 

13.2.1.9. – поліпотомія; 13.2.2. – інші. 
14.Перенесені соматичні операції: 14.1. – не було, 14.2. – були: 14.2.1. – трахео-бронхо-легеневі (            

), 14.2.2. – Ш.К.Т. (          ).  
15.Дані лабораторних досліджень: Нв., Ер., К.П., Тр., Лейк., еозин., пал., сегм.,лімфоц., мон., 

ШОЕ, 15.1. – норма, 15.2. – лейкоцитоз, 15.3. – моноцитоз, 15.4. – лімфоцитоз, 15.5. 

…………………. , 15.6. ………………………… .  
16.Лікування _________________________________________: 

16.1. – косервативне, 16.2. – оперативне: 16.2.1. – 2-бічна нижня конхотомія, 16.2.2. - – 2-

бічна  кріоконхотомія, 16.2.3. – гальванокаустика, 16.2.4. – УЗ-дезінтеграція  носових раковин, 

16.2.5. – поліпоетмоїдотомія, 16.2.6. – поліпотомія, 16.2.7.  – 2-бічна конхотомія і ДЕО, 16.2.8. - 2-

бічна конхотомія і поліпоетмоїдотомія, 16.2.9. - 2-бічна конхотомія і поліпотомія; 16.2.9.1. – 

кріоконхотомія і ДЕО; 16. 2.9.2. – гальванокаустика і ДЕО; 16.2.9.3. – УЗ-дезінтегр. і ДЕО; 

16.2.9.4. – інші. 

 

Рис. 3.2. Формалізовані показники властивостей досліджуваних 

об’єктів. 

 Для створення автоматизованого робочого місця (АРМ) 

оториноларинголога була визначена його загальна структура, блок-схема 

якої  представлена на рис. 3.3 і яка створена за зразком АРМ для 

патолога, розробленого ІЕПЛ [268]. 
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Управління системами-компонентами автоматизованого робочого 

місця здійснюється загальним монітором, який підтримує взаємодію з 

користувачем на етапі вибору режиму роботи. Залежно від обраного 

режиму роботи управління та взаємодія з користувачем передається 

системам ведення баз даних чи вибору даних, або ж системам обробки та 

узагальнення інформації. 

Система ведення баз даних дозволяє користувачеві вводити, 

редагувати й видаляти їх з бази  АРМ за допомогою розроблених для 

конкретного додатку та певної задачі спеціальних екранних форм. 

Система обробки даних дозволяє обробляти інформацію, що 

зберігається, та відповісти на запит користувача в базу. Відповідь має 

текстовий вигляд і може зберігатись на жорсткому носієві комп’ютера. 

Відкритість СУБД Fox Pro уможливлює нарощувати цю систему у зв’язку 

з ускладненням і розширенням запитів користувача. 

Автоматизоване робоче місце може доповнюватись іншими 

системами обробки інформації, наприклад, системою індуктивного 

виводу (Інд. Екс.) тощо. 

 

3.2. Частка хронічного риніту у загальному масиві даних та 

динаміка цього показника впродовж 1972-2012 років  

Згідно отриманих даних, кількість хворих, які лікувались у 

відділенні, була відносно стабільною (рис 3.4). Винятковими були 1984 та 

1996 роки, коли спостерігалось суттєве зменшення кількості 

госпіталізованих. Максимальне число пацієнтів ЛОР-стаціонару 

зафіксоване у 2011 році (1617), мінімальне – 1996 році (488).  
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Рис.3.4.Динаміка чисельності пацієнтів ЛОР-стаціонару 

впродовж 1972-2012 рр. 

 

Звернемо увагу на те, що з 1972 по 1983 рр. чисельність осіб, які 

перебували на лікувальні в оториноларингологічному відділенні 

Рівненської Центральної міської лікарні, була зрівняльною: 1972р. – 1471 

пацієнт, 1973р. – 1392; 1974р. – 1418; 1975р. – 1508; 1976р. – 1361; 1977р. 

– 1416; 1978р. – 1348; 1979р. – 1479; 1980р. – 1504; 1981р. – 1531; 1982р. 

– 1566; 1983р. – 1483 хворих. Після суттєвого зменшення показника у 

1984 р. (998 недужих), ситуація знову стабілізувалась: 1985р. – 1516; 

1986р. – 1554; 1987р. – 1529; 1988р. – 1560; 1989р. – 1490; 1990р. – 1453; 

1991р. – 1357; 2001р. – 1325; 2002р. – 1330; 2003р. – 1320 пацієнтів. 

Опісля цього ми спостерігали вже об’ємнішу статистичну “нішу” у вимірі 

2004-2006 років: 817, 488 і 955 пацієнтів відповідно. З 2007 року 

демонстративно постає зростання вказаних показників (див. рис. 3.4): 

2007р. – 1117; 2008р. – 1523; 2009р. – 1367; 2010р. – 1560 і, нарешті, 

лідируючий 2011р. – 1617 осіб, які перебували на стаціонарному 

лікуванні. 
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Кількість хворих із ХР теж була відносно стабільною в першій 

половині терміну спостережень (див. табл. 2.1). Надалі, з 1987 року, 

спостерігається неухильний ріст цих показників (виняток склав 1996р., 

коли була загалом мінімальна кількість пацієнтів відділення – 488, з них 

недужих на ХР – 42). Ми вважали за доцільне представити динаміку 

показників ХР у загальному масиві даних у відсотках (рис. 3.5), що, з 

нашої точки зору, полегшує сприйняття і підвищує інформативність 

даних. 

Рис. 3.5. Динаміка часток (у %) хронічних ринітів у загальному 

масиві даних впродовж 1972 – 2011р.р.  
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Рис. 3.6.  Динаміка  показників ХР в структурі загальної  

патології ЛОР-органів впродовж усього терміну спостережень. 

Якщо зобразити ці характеристики у тому ж графічному варіанті, 

яким ми скористались щодо рис. 3.4. (рис. 3.6), то ще наочніше постають 

наступні положення, котрим, на наш погляд, притаманне практичне 

значення: 

1) Верифікація частки ХР у загальній нозологічній структурі 

оториноларингологічних стаціонарів є обов’язковим в алгоритмі 

досліджень спонтанного патоморфозу недуги як інформативного 

показника. Інколи (при появі “піків” тощо) такий аналіз допомагає 

передбачити факт індукції (стимуляції) патологічних процесів чинниками 

довкілля. 

2) При плануванні роботи ЛОР-клінік великих промислових міст слід 

зауважувати, що питома вага недужих на ХР ймовірно не долає 10 % 

показник (для нашого стаціонару максимальне значення – 10 % у 1995 

році). 

3) Відносна стабільність показника ХР у вимірі спеціалізованої 

клініки непрямо засвідчує плавний характер спонтанних змін. Однак, 

невпинне зростання (хоча і поступове, без різких коливань) частки ХР у 

загальному масиві даних починаючи з 1987 року не виключає принципові 

зміни довкілля у цьому часовому проміжку (предметну інформацію щодо 

цього містить розділ 3.6). 

4) Впродовж тридцяти років питома вага хворих на ХР серед 

пацієнтів ЛОР-стаціонару зросла з 5 % у 1972 році до 9 % - у 2002 році, 

тобто майже вдвічі ( р< 0,001), що демонструє збільшення 

захворюваності на ХР мешканців м. Рівне. 
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3.3. Дані про розподіл форм хронічного риніту в окресленому 

часовому проміжкові  

Нами проаналізовані дані щодо розподілу хронічних ринітів за 

формами (рис. 3.7). На жаль, в масиві даних не виділено окремо алергісну 

форму вазомоторного риніту.  

 

Рис. 3.7. Розподіл форм хронічного риніту впродовж 1972-2012  

років ( у % ). 

Таблиця 3.1 

Вибіркові свідчення щодо форм хронічного риніту у пацієнтів 

оториноларингологічного відділення 

 

 

 

Примітка. Дані стосовно змін кількісних характеристик не        

 достовірні. Показники відносно стабільні. 

 

Форми хронічного 

риніту 

Розподіл у % 
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До  цього  питання  ми  ще  повернемось у розділі 4. (“Особливості 

морфологічної діагностики хронічного риніту з урахуванням сучасних 

технологій та їх реальної досяжності”). Отже, досліджувані показники 

були досить стабільними стосовно кожної з форм ХР (див. рис. 3.7). Для 

більшої наочності ми представили вибіркові свідчення, тобто дані ( у % ) 

щодо форм захворювання у перший рік, який  залучався до аналізу (1972), 

й останній – 2002 (табл. 3.1). Це принесло нам цілковито прогнозовані 

результати без абияких несподіванок. 

Таким чином, зростання частки хворих на ХР серед пацієнтів 

оториноларингологічного відділення не супроводжувалось 

перерозподілом різновидів захворювання. 

3.4. Медико-статистичні показники хронічних ринітів з огляду на 

стать і вік пацієнтів 

Аналізуючи отримані дані щодо розподілу хворих на хронічні риніти за 

статтю (рис. 3.8) можна зауважити наступне: і суто кількісні 

характеристики (табл. 3.2), і показники у % впродовж  всього  терміну 

 

Рис. 3.8. Розподіл хворих на ХР за статтю у загальному масиві 

даних. 
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Таблиця 3.2 

Хронологічний вимір розподілу хворих на ХР за статтю (n=2816) 

 

Роки Кількість недужих на ХР (абс. 

числа) 

чоловіки жінки 

              1972                   32                      41 

                 1973                      

34 

                       

27 

1974 47 32 

1975 46 47 

1976 47 34 

1977 39 30 

1978 31 25 

1979 38 23 

1980 41 27 

1981 31 25 

1982 28 34 

1983 49 35 

1984 41 38 

1985 53 33 

1986 47 24 

1987 43 49 

1988 61 33 

1989 38 51 

1990 73 39 

1991 57 61 

2001 53 63 

2002 78 44 

2003 59 64 

2004 51 37 

2005 28 14 

2006 57 45 

2007 68 44 
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2008 73 58 

2009 69 57 

2010 78 53 

2012 91 48 

 

Таблиця 3.3 

Вибіркові свідчення  щодо хронічних ринітів з огляду на стать 

пацієнтів 

Стать 

пацієнтів 

Розподіл у % Р 

1972 рік 2012 рік 

Чоловіки 44 65 <0,01 

Жінки 56 38 <0,01 

 

 

спостережень зазнали “статистичних коливань”, однак із чіткою 

тенденцією до зростання присутності у вибірці чоловіків порівняно з 

особами жіночої статі. Це вельми наочно документує предметний аналіз 

(1972 і 2011 р.р.) щодо першого й останнього років спостережень 

(табл. 3.3). 

При вивченні розподілу форм хронічного риніту окремо стосовно 

чоловіків і жінок (рис. 3.9, рис. 3.10) ми зафіксували тенденцію до 

зростання числа пацієнтів-чоловіків, недужих на вазомоторний риніт 

(див. рис. 3.9). 
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РИС. 3.9. РОЗПОДІЛ ФОРМ ХРОНІЧНОГО РИНІТУ У ЧОЛОВІКІВ ПРОТЯГОМ 

ПЕРІОДУ СПОСТЕРЕЖЕНЬ  

 

Рис. 3.10. Розподіл форм хронічного риніту у жінок впродовж 

всього періоду спостережень. 

Розподіл хворих на ХР за віковими характеристиками ми здійснили 

загалом у вимірі декад: до 20 років; 20-30 років; 30-40 років; 40-50 років; 

більше 50 років. Показники, що вивчались демонстрували різнобічні 

коливання (рис. 3.11), проте уособлювали тенденцію до зростання числа 

хворих віком до 20 років, що, на наш погляд, заслуговує на особливу 

увагу (див. рис. 3.11, табл. 3.4; розділ 6. – “Аналіз та узагальнення 

отриманих результатів”). 
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РИС. 3.11. РОЗПОДІЛ ХВОРИХ НА ХР ЗА ВІКОМ ВПРОДОВЖ ВСЬОГО ТЕРМІНУ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. 

3.5. Супутня патологія у хворих на хронічний риніт 

3.5.1. Дані щодо ЛОР-органів 

Супутня патологія ЛОР-органів була досить частим явищем у хворих на 

ХР (рис. 3.12, рис. 3.13). Однак, якщо абсолютні показники демонструють 

тенденцію до її зростання з плином часом (див. рис.3.12), то їх аналіз у 

відсотковому відношенні щодо всієї групи недужих документує відносну 

стабільність показників (див. рис. 3.13). 

ТАБЛИЦЯ 3.4 ВИБІРКОВІ СВІДЧЕННЯ ЩОДО ХРОНІЧНИХ РИНІТІВ З 

ОГЛЯДУ НА ВІК ПАЦІЄНТІВ 

 

Вікова  

градація 

Розподіл у % 

1972 рік 2011 рік  

до 20 років 

20-30 років 

30-40 років 

40-50 років 

Більше 50 років 

12 

25 

43 

16 

4 

21 

22 

39 

15 

3 
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 Найрозповсюдженішим було викривлення носової переділки; 

синуїти зустрічались набагато рідше; хронічні тонзиліти розповсюджені 

ще менше; захворювання вуха та аденоїди посідають четверте місце; 

синехії порожнини носа – п’яте. Зафіксовано поодинокі випадки 

захворювань гортані та деформацій зовнішнього носа при хронічних 

ринітах.  

Характер висвітлених даних можна пояснити наступним чином. 

Загальновідомо, що пацієнти з ХР є “плановими” хворими, які 

поступають у клініку для проведення оперативного втручання й інші 

діагнози їм інколи не фіксують. Поширеність же викривлення носової 

переділки у хворих на ХР обумовлена тим, що ця патологія є одним з 

етіологічних чинників у виникненні ХР і хірургічні втручання на носових 

раковинах дуже часто поєднуються з септопластикою. 

 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

1972-1985 1986-2012

Викривлення носової переділки
Хронічний тонзиліт
Синуїти
Захворювання вуха, аденоїдні вегетації
Синехії порожнини носа
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Рис. 3.12. Супутня патологія ЛОР-органів у хворих на ХР 

(абсолютні числа) впродовж всього періоду досліджень.   

 

Поєднання з ХР синуїтів спричинене спільністю деяких етіологічних 

чинників та патогенетичних механізмів захворювань (певною мірою це 

може стосуватися й аденоїдних розрощень, але документується набагато 

рідше). Хвороби вуха часто виникають внаслідок незадовільного 

функціонування слухової труби на фоні ХР. Що ж стосується аденоїдів, 

то даним захворюванням нездужають переважно діти, а ХР у даній 

віковій групі, як зазначено вище, не дуже розповсюджені. Синехії 

порожнини носа виникають внаслідок проведених раніше 

внутрішньоносових операцій, тому частота їх зустрічання теж низька. 

Хворі з деформацією зовнішнього носа частіше лікуються у 

спеціалізованих стаціонарах, у відділеннях пластичної хірургіі, тому в 

нашому дослідженні вони практично не представлені. Патологія гортані 

зустрічається у нашій клініці досить часто, але, як було зазначено вище, 

при надходженні хворого до клініки у “плановому” порядку інші діагнози 

частіше не виставляються, тому документована частота захворювань 

гортані при ХР відносно низька. 

Загалом присутність супутньої ЛОР-патології склала у 1972 році 

66%, а через 30 років (2002) – 70 %. 

3.5.2. Свідчення про захворювання інших органів і систем  

Вивчались показники наявності серцево-судинної, ендокринної, 

неврологічної патології, такої шлунково-кишкового тракту (ШКТ) і 

системи дихання (рис. 3.14). Саме цей ймовірний спектр недуг уособлює 

провідні ланки патогенезу ХР. Ці показники були відносно стабільними 

(табл. 3.5) і невисокими. 

Таблиця 3.5 

Вибіркове зіставлення даних щодо захворювань інших органів і систем у 

недужих на ХР  
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Різновид 

патології 

Показники у % 

1972 рік 2012 рік 

ССС 

Системи 

дихання 

ШКТ 

Ендокринної 

системи 

Неврологічна 

10 

12 

3 

-- 

 

8 

10 

11 

8 

1 

 

12 

 

 

Отримані дані можна пояснити наступним чином: пацієнти з ХР є  

“плановими” хворими, і більшість їх, якщо і мають соматичне захворювання, то 

надходять до стаціонару у період ремісії, тому наявність недуги не 

відображається у історії хвороби. Також можна зауважити, що ХР 

розповсюдженіші у молодших вікових групах, де рідко зустрічаються хронічні 

захворювання. З нашої точки зору, дані стосовно патології дихальної системи 

можуть бути дещо відносними. Справа в тому, що результати клінічних 

досліджень, зокрема А.Н.Александрова та А.Э.Шахназарова [9] свідчать про 

досить високу частоту прихованого бронхоспазму в осіб з хірургічною 

патологією носа. Виходячи з цього для запобігання інтра- та післяопераційним 

ускладненням всім пацієнтам з ринохірургічною патологією в 

передопераційному періоді показане комплексне дослідження функції 

зовнішнього дихання для виявлення прихованого бронхоспазму. Очевидно, 

якби у “наших” хворих було здійснене таке обстеження, кількісні 

характеристики супутньої патології дихальної системи виглядали б інакше. 

Звернімо також увагу на деякий приріст недуг ШКТ та неврологічної патології. 
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Таким чином, отримані нами результатами дозволяють аргументувати 

наявність патоморфозу ХР у рівненчан протягом досліджуваного періоду (1972-

2011 роки). Ці зміни полягають у наступному: 

1) збільшенні захворюваності мешканців Рівного на ХР при відсутності 

перерозподілу форм недуги, про що непрямо свідчать відповідні показники 

роботи спеціалізованого стаціонару;  

2) тенденції до зростання числа чоловіків, недужих на ХР, першочергово – 

вазомоторний; 

3)  “помолодшанні” хронічного риніту за рахунок збільшення кількості 

пацієнтів, молодших 20 років;4) збільшенні серед супутніх недуг захворювань 

нервової системи й органів травлення з їх ймовірним значенням у патогенезі та 

нозоморфозі різновидів ХР.  

3.6. Трансформованість медико-статистичних характеристик 

хронічного риніту у рівненських пацієнтів, починаючи з 1986 року 

Виходячи з міркувань про імовірні складові адитивних і синергічних 

ефектів техногенних полютантів довкілля щодо стану здоров’я рівненчан 

після 1986 року (див. “Вступ”), а також керуючись бажанням з’ясувати 

внесок сукупних подій 1986 року у характеристики патоморфозу ХР у 

рівненчан, ми зіставили всі досліджувані показники у вимірі до-(1972-

1985) і післячорнобильського (1986-2011р.р.) періодів. Всього 

проаналізовано 1008 історій хвороб хворих на ХР із щойноокреслених 

періодів (група порівняння) і 1808 – з другого (після аварії) – основна 

група із загального масиву 42358 історій хвороб пацієнтів ЛОР-

стаціонару (див. розділ 2.1). 

Отриманий нами фактичний матеріал засвідчив тенденції, а для ряду 

показників – достовірну різницю при порівнянні цих даних (табл. 3.6) 

(рис. 3.15 – рис. 3.21). 
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Таблиця 3.6 

Розмежованість медико-статистичних показників 1986 роком 

Досліджувані показники (у %) Групи порівняння 

Основна  

(1986-2012 р.р.) 

Контрольна 

(1972-1985 р.р.) 

Хронічні риніти у загальному 

масиві даних пацієнтів 

оториноларингологічного 

стаціонару 

Стать пацієнтів:   

- чоловіки 57,06 55,14 

- жінки 42,94 44,86 

Віковий розподіл:   

- до 20 р. 22,94  19,57 

- 20-30 р. 25,47  31,21 

- 30-40 р. 34,0  31,43 

- 40-50 р. 13,88 13,86 

- старші 50 р. 3,71 3,93 

Наявність супутньої патології   

- ЛОР-органів 66,53  63,14 

- серцево-судинної 10,06 11,0 

- органів дихання 13,29 15,14 

- ШКТ 7,65  7,14 

- ендокринної системи 1,71  2,36 

- неврологічна 9,65  8 

   

7,71 4,86 

Щодо форм ХР   

- гіпертрофічний 11,18 14 

- вазомоторний 81,06 76,14 

- атрофічний 7,76 9,86 
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Ми можемо відзначити, що показники в роки після чорнобильської 

катастрофи дещо відрізняються від таких до неї. Як ми бачимо з таблиці 

3.6 захворюваність на гіпертрофічний та атрофічний ХР порівняно з 

контрольною групою зменшилась, але збільшилась частота захворювання 

на вазомоторний ХР. Видно також і те, що чоловіки почали хворіти на ХР 

більш часто, хоча і в першій групі проглядається більша схильність 

чоловіків до ХР ніж жінок. Крім того видно, що в вікових категоріях до 

20 р. та 30-40 р. зросла кількість пацієнтів, але значно зменшилась вона 

щодо осіб віком 20-30 р. Що ж стосується супутньої патології у 

обстежуваних хворих, то наявна така динаміка: підвищились кількість 

хворих, які мають за супутню: патологію ЛОР-органів, органів ШКТ та 

неврологічну; знизалась частота спостережень хворих із захворюванням 

дихальної та ендокринної систем. 

 

 

Рис. 3.15. Відсоток ХР у загальних показниках ЛОР-стаціонару. 
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Як видно на рис. 3.15 відсоток ХР у загальних показниках ЛОР-

стаціонару підвищився з 5 % до 8%. 

 

 

 

Рис. 3.16. Розподіл форм хронічного риніту у вимірі двох періоді 

 

 

 

 

 

Рис. 3.18. Розподіл хворих на ХР за статтю у вимірі двох періодів 

досліджень. 
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Рис. 3.19. Розподіл хворих на ХР за віком. 

 

 

 

 

Рис. 3.20. Супутня патологія ЛОР-органів у хворих на ХР щодо двох 

груп порівняння 
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Рис. 3.21. Супутня “соматична” патологія у хворих на ХР у вимірі 

двох періодів спостережень. 

 

Отже, є, підстави стверджувати, що у змінах загальних показників ХР 

у рівненських пацієнтів впродовж чотирьох останніх десятиліть наявна 

суттєва зміна медико-статистичних характеристик захворювання, 

починаючи з 1986 року. Можливо, це пов’язане з адитивними та 

синергічними ефектами техногенних забруднювачів довкілля – 

чинниками аварії на ЧАЕС і полютантами внаслідок промислової 

діяльності в регіоні. 
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РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНОГО РИНІТУ З УРАХУВАННЯМ 

СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ РЕАЛЬНОЇ ДОСЯЖНОСТІ. 

Обстежені хворі були розподілені на дві групи. До основної групи були 

віднесені 45 хворих на ХГР рівненчан, що проходили лікування в ЛОР-

стаціонарі, у якості групі порівняння були обрані 45 ліквідаторів наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС. 

При проведенні передньої риноскопії і відеоендоскопічного дослідження 

хворих на ХГР основної групи і групі порівняння були визначені типові для 

даного процесу зміни. При ендоскопічному дослідженні порожнини носа у 

пацієнтив з ХГР колір слизової оболонки варіював від рожевого з білим 

відтінком до ціанотичного. Ми виявили бугристість слизової оболонки, що 

свідчить про наявність гіпертрофічного процесу в більш нижніх шарах 

слизової, а також в підслізовому шарі. Дослідження транспортної функції СО 

порожнини носа показало, що середнє значення сахаринового часу складає 

19,3±0,7 хвилин (при нормі 15±0,6 хвилин). 

В групі хворих з ХГР через 2 тижні після проведеної ощадливої 

конхотомії були відмічені наступні зміни: у 43 (74,1 %) хворих в порожнині 

носа відмічалась незначна кількість кірочок, які розміщувались в ділянці 

передніх кінців нижніх носових раковин, а також в передніх і середніх відділах 

загального носового ходу. Сахариновий час на другому тижні після операції в 

середньому складав 23,5±1,21 хв. 

Через 8 тижнів після операції при ендоскопічному дослідженні стан 

слизової оболонки в носовій порожнині у 41 (92 %) пацієнта основної групи 

оцінювався як задовільний, були відсутні явища запалення, кірки, слизова була 

рожева, волога. При цьому пацієнти не висували ніяких скарг з боку ЛОР-

органів. Результати сахаринового тесту на 8 тиждень після операції варіювали 

від 5 до 29 хвилин і в середньому склав 18,6±0,69 хв. 

Отже, аналіз динаміки показників функціональної активності у хворих на 

ХГР показав їх суттєве погіршення через 2 тижні після оперативного 
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втручання. Дані, отримані через 8 тижнів після хірургічного лікування, свідчать 

про майже повне відновлення війчастого епітелію до вихідного рівня, а у 

частини хворих – покращення показників, за рахунок зменшення набряку СО. 

Проведене дослідження клітинного та гуморального імунітету у 

обстежених хворих продемонструвало наступні результати. Усереднені 

результати показників клітинного та гуморального імунітету щодо хворих на 

ХГР з та без “чорнобильського чинника” в анамнезі склали: В-лімфоцити – 

основна група – 14,5 %, група порівняння – 14,2 % (при нормі – 15–35 %); Т-

лімфоцити – основна група – 38,5 %, група порівняння – 38 % (при нормі – 40–

70 %); Т активні-лімфоцити – основна група – 17,8 %, група порівняння – 17,7 % 

(при нормі – 20-40 %); Т-хелпери – основна група – 23,1 %, група порівняння – 

22,6 % (при нормі – 20–50 %); коефіцієнт Tх/Tc – основна група – 1,8 %, група 

порівняння – 1,69 % (при нормі – 1,5–3,0 %); Т-супресори – основна група – 

15,1 %, група порівняння – 14,6 % (при нормі – 10–20 %); ЦІК В – основна 

група – 52,52 %; група порівняння – 52,14 у.о. (при нормі – 50–80 у.о.); ЦІК М – 

основна група – 210,15 у.о., група порівняння – 208,25 у.о. (при нормі – до 350 

у.о.); Ig A група – основна група – 3,18 г/л, порівняння – 2,87 г/л (при нормі – 

1,25–3,07 г/л); Ig М – основна група – 1,28 г/л, група порівняння – 1,22 г/л (при 

нормі – 0,65–1,7 г/л); Ig М – основна група –          13,7 г/л, порівняння – 13,1 г/л 

(при нормі – 7,5–15,5 г/л); РГМЛ з ФГА – основна група – 97,2 %; група 

порівняння – 95,5 % (при нормі – 44–72 %). 

На підставі аналізу отриманих результатів можна констатувати наступне. 

Веріфіковано зниження кількості В-лімфоцитів, незначне зниження кількості                      

Т-лімфоцитів, незначне зниження Т-активних лімфоцитів. Стосовно РГМЛ з 

ФГА – верифіковано вірогідне підвищення цього показника. 

Об’єктами патоморфологічних досліджень слугували біоптати СО носа з 

нижньої та середньої носових раковин, отримані від хворих на ХГР основної 

групи та групи порівняння. 

Згідно отриманих даних, у СО всіх обстежених пацієнтів візуалізувалась 

морфологічна картина загалом відповідна ХГР, яка включала ознаки запалення, 
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дегенераційні й дисрегенераційні зміни епітелію, порушення кровообігу та 

судинно-мезенхімальні дистрофії. Однак, за результатами зіставного аналізу, 

експресія структурних проявів захворювання у групах різнилася. 

Загальновідомо, що в забезпеченні мукоциліарного кліренсу (провідного 

захисного механізму щодо носової порожнини) значуще адекватне 

функціонування покривного миготливого епітелію. Ми простежували 

патологію останнього в усіх вивчених випадках ХГР. Водночас, частота 

виявлення гіперпластичних реакцій поверхневого епітелію СО носа, зокрема 

гіперплазії базальних (камбіальних) клітин, різнилася залежно від наявності 

“чорнобильського” чинника в анамнезі 

Об’єктами патоморфологічних досліджень слугували біоптати СО 

носа з нижньої та середньої носових раковин, отримані від 15 хворих на 

ХР рівненчан, а також представників групи порівняння - 15 недужих з 

тією ж патологією з числа пересічних киян (табл. 2.2). Матеріал вивчався 

за допомогою комплексу сучасних методів патоморфологічного аналізу     

(розділ 2).  

РІВНЕНЧАНИ 

Нозологічна спільність, маніфестація захворювання після 1986 року, 

умови великого промислового міста з територіальною наближеністю 

АЕС, відсутність вказівок на імовірну індукцію патологічних процесів 

у СО носа певними чинниками 

ЛІКВІДАТОРИ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ  

Нозологічна спільність, маніфестація захворювання після 1986 року 

 (після участі у післяаварійних роботах у зоні ЧАЕС), індукція 

патологічних процесів у СО носа складовими “чорнобильського 

чинника” 

 

Рис. 4.1. Методична доцільність задіяння обстежуваних груп. 
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Ми усвідомлювали, що, перш ніж рекомендувати алгоритм сучасної 

морфологічної діагностики, необхідно виключити специфічні індуковані 

зміни у СО носа. Водночас ми сподівались отримати підтвердження 

морфологічним феноменам для жителів різних, за екологічним станом, 

регіонів України. 

Згідно отриманих даних, у СО всіх обстежених пацієнтів 

візуалізувалась морфологічна картина, загалом відповідна різним формам 

ХР, яка включала ознаки запалення, дегенеративні й дисрегенераційні 

зміни епітелію, порушення кровообігу та судинно-мезенхімальні 

дистрофії. Однак, за результатами порівняльного аналізу, експресія 

структурних проявів захворювання у досліджуваній групі та групі 

контроля різнилась.  

Загальновідомо, що в забезпеченні мукоциліарного кліренсу 

(провідного захисного механізму щодо носової порожнини) важливе 

значення відіграє адекватне функціонування покривного мерехтливого 

епітелію, який складається з 4 видів клітин: базальні, війчасті, 

мікроворсинчасті, бокаловидні. Ми простежували патологію епітелію в 

усіх досліджуваних випадках ХР.  

Частота виявлення гіперпластичних реакцій поверхневого епітелію 

СО носа, зокрема гіперплазії базальних (камбіальних) клітин, незначно 

різнилася в обох групах спостереження (рис. 4.2). Як відомо, збільшення 

товщини епітеліального пласта за рахунок збільшення рядності 

базального шару засвідчує прискорення проліферативних процесів. 
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Рис. 4.2. Частота виявлення (у %) гіперплазії базальних (камбіальних) 

клітин СО носа, як свідчення прискорення проліферативних процесів при ХР. 

 

Зупинимось детальніше на базальноклітинній гіперплазії як досить 

типовій ознаці ХР у СО носа. В контрольній та досліджуваній групах 

пацієнтів гіперплазія базальних клітин зустрічалась у значної кількості 

пацієнтів, з незначною перевагою у киян ( 67%).  

При дослідженні на світлооптичному рівні вогнищево відмічаються 

ознаки проліферації зі збільшенням кількості рядів базальних клітин до 5-

7, зменшенням ядерно-цитоплазматичного відношення (рис. 4.3).  

 

Рис. 4.3. Базальноклітинна гіперплазія війчастого епітелію СО носа 

хворого на гіпертрофічний риніт мешканця Рівного, 59 років.  

Забарвлення за методом Ван-Гізона. х 200 

 

За даними електронної мікроскопії, в базальних епітеліоцитах 

зменшувалось  ядерно-цитоплазматичне співвідношення, значна кількість 

ядер гіперхромні з ознаками поліморфізму, відмічали розширення 
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перинуклеарних просторів. Переважно гетерохромна каріоплазма містила 

одне, рідше – два асиметрично розташованих ядерця; каріотека була 

помірно звивистою. Гіалоплазма базальних епітеліоцитів з ознаками 

вакуольної дистрофії та збідніла на органели: відмічали нечисельні 

елементи ендоплазматичного ретикулуму та апарату Гольджі (АГ), вільні 

рибосоми, окремі лізосомальні гранули, численні мієліноїди, зменшену 

кількість мітохондрій, серед яких значна кількість мітохондрій з 

ознаками кристолізу. В більшості випадків в базальних клітинах 

простежена гіпертрофія внутрішньоклітинних мікрофібрил, які 

формували численні пучки, подекуди з ознаками деструкції та 

розволокнення. У вогнищах скупчення патологічно змінених мікрофібрил 

часто спостерігали порушення цілісності базальної мембрани та вихід 

фібрилярного матеріалу в міжклітинний простір. Міжклітинні проміжки 

були розширеними, в них виявлялись різного розміру гранули, подібні до 

слизових. Між собою базальні клітини контактували за допомогою 

множинних інтердигітацій та нечисельних десмосом (рис. 4.4).  

Рис. 4.4. Базальноклітинна гіперплазія війчастого епітелію СО носа хворого на 

гіпертрофічний риніт мешканця Рівного, 59 років. Електронограма. х 4800. 
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     Частина базальних епітеліоцитів вирізнялась високим рівнем 

диференціювання та синтетичної активності: в цитоплазмі клітин 

відмічали присутність багатолокусного апарату Гольджі й збільшення 

числа активних форм мітохондрій (переважають дрібні та середні за 

розміром з щільно упакованими кристами, часто зустрічаються 

мітохондрій у формі «пісочного годинника») . 

     Особливістю матеріалу, що досліджувався, була наявність 

дистрофічно-некротичних змін базальних клітин. Водночас відомо, що 

останні за нормальних  умов найбільш резистентні до уражаючих впливів, 

порівняно з рештою елементів покривного миготливого епітелію. 

 Отже, однією з типових характеристик ХР є базальноклітинна 

гіперплазія мерехтливого епітелію, яка: 

- підтверджує порушення диференціації та дозрівання клітин на фоні 

хронічного запального процесу; 

- виявляється незалежно від різновиду хронічного нежитю, тобто є 

універсальною характеристикою прискорення проліферативних реакцій 

при розвитку хронічного запалення в слизовій оболонці носа. 

- легко верифікується на підставі збільшення рядності камбіальних 

клітин і може слугувати маркером розвитку гіперпластичного процесу. 

Важливою складовою морфологічної діагностики є оцінка стану 

війчастих епітеліоцитів.  

Зазначимо, що на поперечному зрізі нормальна війка складається із 

осьового комплексу, покритого клітинною мембраною й утвореного 

двома центральними та дев’ятьма периферійними дублетами. 

Неодмінною умовою повноцінного функціонування війки є наявність на 

периферійних дублетах динеїнових ручок нормальної довжини, що 

містять АТФазу. В обох групах обстежених ми виявляли ділянки різні за 

поширеністю з ушкодженням та відсутністю війок на поверхні 

миготливого епітелію СО носа. 
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В 2/3 спостережень з групи пацієнтів-киян недужих на хронічний 

риніт киян дистрофічні зміни мерехтливих епітеліоцитів мали локальний 

характер. В ушкоджених клітинах простежували редукцію циліарного 

апарату із збереженням базальних тілець, спостерігали різні альтеративні 

зміни загальної структури війок: патологію мембран, злиття декількох 

війок в групи з утворенням, так званих, складних чи гігантських війок, 

пошкодження апікального апарату війок, їх редукцію, мікротубулярні 

розлади (рис. 4.5.). В ущільненій гіалоплазмі епітеліоцитів визначаються 

множинні вакуолі, мієліноїди, осмофільні тільця та різноманітні 

включення. Відмічаються ознаки зменшення синтетичної активності та 

редукції органел: зменшення кількості мітохондрій з наявністю ознак 

кристолізу, зменшення кількості рибосом та полісом, збільшення 

кількості лізосом.  

Оскільки у киян ушкодження мерехтливого епітелію носить 

вогнищевий характер, то в біоптатах визначається значна кількість 

епітеліоцитів з незміненою структурою. Ці мерехтливі ендотеліоцити 

характеризуються значною кількістю мітохондрій з електроннощільним 

матриксом, гіперплазією ендоплазматичного ретикулума та АГ, значною 

кількістю рибосом та полісом. Але, навіть, в локусах зі збереженим 

ціліарним апаратом в більшості випадків констатували дезорієнтацію 

осей сусідніх війок, що передбачає порушення їх синхронних 

поступальних рухів. 

Щодо рівненчан, то альтеративні процеси в війчатих клітинах носять 

дифузно-поширений характер, тому в біоптатах рідко виявляються 

мерехтливі епітеліоцити. У всіх мерехтливих клітинах пацієнтів 

досліджуваної групи окрім патології війок виявляються різні патологічні 

зміни і базальних тілець ( порушення впорядкованого розташування та їх 

трансформація). Вищевказані зміни відображають порушення відтворення 

війок.  
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Така патологія миготливого епітелію, як відомо, зумовлює зниження 

(~ до 70%) ефективності його функціонування, аж до повної відсутності 

мукоциліарного кліренсу.  

 

Рис. 4.5. Альтеративні зміни структури війок мерехтливих кліти 

патологія мембран, мікротубулярні розлади. СО носа хворого на 

гіпертрофічний риніт мешканця Рівного, 26 років.  

Електронограми. х 100000 

 

 

Мерехтливі клітини складають основну масу епітелію повітроносних 

шляхів. Вочевидь, зменшення популяції миготливих епітеліоцитів чи їх 

патологія при збереженні кількості в епітеліальному пласті СО носової 

порожнини передбачає досить широкий спектр функціональних 

порушень, що реалізується згідно досвіду сумісних досліджень 

співробітників ІЕПЛ та кафедри оториноларингології НМУ ім. О.О. 

Богомольця [173, 253]: 

 1) Дисфункцією транспорту іонів, адже ряд агентів стимулює 

активний іонний транспорт через епітеліальні клітини, а саме секрецію 

Cl
-
 та  абсорбцію Na

+
, відповідно збільшуючи чи зменшуючи транспорт 

води через епітелій. Згідно з отриманими О.М. Науменком даними [158] 

при ХР спостерігаються суттєві зміни вмісту іонів Na
+
 та Cl

-
 в СО носової 

порожнини.  

 2) Порушенням просування слизу, бо ця функція пов’язана з 

рухливістю війок. Стимуляція певних рецепторів може змінювати частоту 
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биття війок епітеліальних клітин, що впливає на рівень очищення 

вдихуваного повітря. Цілком зрозуміло, що фактичне зменшення 

популяції “носіїв війок” (мерехтливих епітеліоцитів) або ж їх дистрофія 

чи зміни клітинного фенотипу з виразними порушеннями циліарного 

апарату інтегрально зумовлюють цю дисфункцію. 

 3) Патологією синтезу і секреції біологічно активних речовин: мерехтливі 

епітеліоцити при активації відповідних рецепторів синтезують і 

секретують ендотелін-1 (бронхо- і вазоконстриктор), цитокіни, фактори 

росту, бронходилататори тощо. 

 4) Змінами регуляції рухливості клітин. Так, під впливом певних 

стимулів епітеліоцити експресують молекули адгезії, завдяки чому 

регулюється рухливість нейтрофілів, еозинофілів тощо, які беруть участь 

у запальних реакціях. 

 Отже, патологія миготливих клітин значуща і в функціонуванні так 

званої другої захисної зони власного шару СО. Відомо, що, здолавши 

епітеліальний бар’єр і базальну мембрану, будь-який інфекційний 

збудник потрапляє у власний шар СО носової порожнини, а його 

подальша доля суттєво визначається адекватністю місцевого захисту, 

зокрема – клітинних реакцій. 

 Наголосимо, що у виникненні та хронізації ринітів відіграють роль 

не тільки мікроорганізми, які знаходяться в порожнині носа або 

“традиційно” потрапляють із довкілля з вдихнутим повітрям. Ми вже 

вказували, що останніми роками все більше значення щодо цього 

надається вірусній інфекції. 

Отже, патогенетичне значення ураження миготливих епітеліоцитів у 

вимірі ХР не обмежується порушеннями механічної елімінації екзогенних 

агресивних чинників, а, ймовірно, спричиняється дисфункцією генетично 

детермінованих комплексних реакцій пластичного, енергетичного й 

інформаційного забезпечення слизової оболонки носа. Все це сукупно з 

порушенням механізмів тканинної резистентності уможливлює подальшу 
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хронізацію патологічних процесів з розвитком необоротних змін слизової 

оболонки. 

 

 

Гіперплазія слизових (келихоподібних) клітин – структурний 

еквівалент “катарального запалення”, що притаманне гострим і 

початковим стадіям ХР. Однак, якщо за результатами патоморфологічних 

досліджень у киян, гіперплазія келихоподібних клітин, як правило, 

поєднувалась із базальноклітинною гіперплазією та виявлялась з 

частотою 67%. Щодо рівненчан ми спостерігали інший розподіл 

патологічних змін: лише в 10% відмічена гіперплазія слизових клітин і 

60% - базальних клітин (табл. 4.1). Проте ділянки, де поєднувались 

вказані процеси, були характерними і для мешканців Рівного, але 

зустрічались зі значно меншою частотою (рис. 4.6). 

 

Рис.4.9. Гіперплазія слизових клітин поверхневого епітелію СО носової 

порожнини. Хворий А, 26 років, рівненчанин.  

PAS-реакція. х 400.  

При проліферації секреторних клітин порушувалось нормальне 

співвідношення миготливих та слизових епітеліоцитів на користь 
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останніх. Клітини були переповнені секреторними гранулами та  

набували форми келихоподібних. Хвиляста люмінальна поверхня 

слизових епітеліоцитів була покрита численними короткими 

мікроворсинками. В електроннощільній цитоплазмі простежено 

гіперплазію та гіпертрофію мембранних структур апарату Гольджі й 

ендоплазматичного ретикулуму, розширені канальці якого містили 

помірної електронної щільності пластівчастий матеріал. Апарат Гольджі 

був представлений стосами диктіосом й зв’язаними з ними гетерогенними 

вакуолями. Розміри вакуоль збільшувались в апікальному напрямку, де 

накопичувались покриті одношаровою мембраною секреторні гранули, 

які зливались в єдину гомогенну масу.  

Застосування гістохімічних методів дослідження продемонструвало 

мозаїчний змішаний склад секрету слизових клітин, що включав як кислі 

так і нейтральні муцини (рис. 4.7). Загальновідомо, що співвідношення 

вмісту різних глікопротеїдів в гранулоцитах слизових оболонок 

дихальних шляхів лабільне та змінюється залежно від умов 

життєзабезпечення. У цілому, в усіх групах обстежених хворих 

документоване типове для ринітів збільшення долі сульфатованих 

муцинів в секреті СО носової порожнини.  
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Рис. 4.7. Кислі й нейтральні муцини в секреті залоз СО носової порожнини. 

Хворий В, 16 років, мешканець Рівного.  

Забарвлення за методом Моурі. х 400. 

 

 Окрім того, в обох групах спостереження виявляли слизові 

епітеліоцити із ознаками альтерації. На поверхні таких клітин практично 

були відсутні мікроворсинки. Їх цитоплазма була заповнена крупними 

світлими вакуолями з поодинокими мієліноїдами всередині: матрикс 

мітохондрій просвітлювався, а їх кристи зазнавали деструкціії (рис. 4.8). 

 Загальновідомо, що альтеративні та компенсаційно-пристосувальні 

зміни різних секреторних епітеліоцитів (але в межах конкретної СО) 

часто поєднані. Тут мова йде про описані вище слизові клітини 

покривного назального епітелію й слизово-серозні залози носової 

порожнини, розташовані у власній пластинці СО. Дистрофічні зміни 

останніх (диспротеїноз, кістозна трансформація) верифікувались 

практично у всіх обстежених пацієнтів. 
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Рис. 4.8. Дистрофія серозного гландулоцита СО носа киянина В., 

недужого на ХР, 18 років. Електронограма х 7200. 

Отже, з останнього інформаційного блоку ми маємо право виділити 

наступне: 

 1) Поєднання базальноклітинної гіперплазії з гіперплазією 

келихоподібних клітин – типова ознака ХР, бо уособлює прояви 

(механізми) репаративної регенерації при запаленні. 

 2) Очевидно, частота виявлення “автономної” гіперплазії слизових 

клітин та в поєднанні з гіперплазією базальних клітин детерміновані 

тривалістю й тяжкістю захворювання та віддзеркалюють ступені його 

зворотності. 

 Таблиця 4.1 

Частота виявлення (у %) морфо- (пато-) генетично значущих 

ознак в СО носа при ХР у різних групах пацієнтів (n=45) 

Патоморфологічна 

ознака 
Групи обстежених  

рівненчани пересічні 

кияни 

Поскоклітинна 

метаплазія 

70 8 

Гіперплазія 

базальних 

клітин 

60 67 
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Гіперплазія 

слизових 

клітин 

10 67 

Стовщення 

епітеліальних 

базальних 

мембран 

64 60 

Дефомація 

епітеліальних 

базальних  

мембран 

55 30 

Загалом  

вираженість 

запалення 

       слабка 

       помірна 

       виражена 

 

 

 

33 

47 

20 

 

 

 

20 

50 

30 

Інфільтрація 

тучними  

клітинами 

(4-6 в полі зору) 

13 50 

Підвищення 

кровонаповнення 

кавернозних  

синусів 

20 57 

Фіброз 93 

(переважно 

виражений) 

85 

слабко, 

вогнищевий 

Амілоїдоз 7 36 

Еластоз - 14 

 

     

   Багаторядний призматичний мерехтливий епітелій слизової оболонки 

носа розміщений на базальній мембрані, під якою розміщена власна пластинка 

слизової оболонки. Власна пластинка складається з пухкої сполучної тканини зі 

значною кількістю еластичних волокон, містить кінцеві відділи слизових залоз, 

вівідні протоки яких відкриваються на поверхню епітелію. Секрет цих залоз 

разом з секретом бокаловидних клітин зволожує слизову оболонку та затримує 

частинки пилу та мікроорганізми, які потім видаляються рухами війок.  

     В дослідженні відмічені вогнищеві гіперпластичні зміни слизових 

залоз з переважанням мукоїдного компонента. У більшості об’єктів 

спостережень верифікували різке пригнічення секреторної активності 

гландулоцитів, осмофільна цитоплазма яких містила окремі канальці 
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ендоплазматичної сітки (ЕПС), цистерни апарату Гольджі й поодинокі 

гранули секрету. В ядрах залозистих клітин виявляли переважно 

гетерохроматин і, як правило, одне сітчате ядерце; каріолема відрізнялась 

помірною звивитістю. Локально були виявлені атрофічні зміни залоз зі 

зниженням висоти залозистого епітелію без ознак диференціювання. У 

більшості пересічних рівненчан і киян залозисті епітеліоцити 

демонстрували різноманітні дистрофічні зміни. У представників обох 

груп виявляли розширення канальців ендоплазматичного ретикулуму з 

утворенням крупних вакуолей, гомонізацію мітохондріального матрикса, 

накопичення мієліноїдних й осмофільних тілець, а також – поодинокі 

ліпідні включення. Близько третини всіх спостережень документували 

запальну (переважно лімфоцитарну) інфільтрацію ацинусів. 

Дещо детальніше зупинимося на змінах, які ми спостерігали у 

хворих-рівненчан. Загалом залози СО носа у них були досить добре 

розвинуті, з переважанням серозних гландулоцитів, серед секреторних 

продуктів яких домінують водорозчинні білки-ферменти з низьким 

вмістом вуглеводних компонентів у молекулі. Поодинокі залози були 

переповнені слизом та кістозно трансформованими. Гландулоцити таких 

залоз – набряклі чи вакуолізовані, з пікнотичними ядрами. Зустрічалися 

повністю зруйновані клітини. Ми вже наголошували на присутності 

дистрофічних змін в залозистих клітинах недужих на ХР усіх груп. 

Однак, у рівненських пацієнтів типовими були ліпофусцинові гранули. 

Вони розташовувались у клітинах як самостійно, так і у крупних 

вакуолях, де могли також знаходитись мієліноїдні та ліпідні краплі (рис. 

4.9). До таких вакуолей зазвичай щільно прилягають гранулярна ЕПС, 

інколи декілька мітохондрій або АГ. 
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Рис. 4.9. Крупна вакуоль, яка містить ліпофусцин та мієліноїди у клітині 

залози СО хворого на ХР рівненчанина Д, 30 років. Електронограма. х 4800 

Ліпофусцин накопичується у цитоплазмі в результаті пошкодження 

мембран цитоплазматичних органел. Це відбувається із-за нестачі 

клітинних антиоксидантів, які в нормі запобігають перекисному 

окисленню ліпідів (ПОЛ) мембран органел [276]. Ліпофусцин – продукт 

лізосомного перетравлювання, який не підлягає подальшому 

внутрішньоклітинному розщепленню. Його інші назви – “пігмент 

старіння”, “пігмент зношування” [37]. 

 

Отже, вся попередня інформація допомагає інтерпретувати наявні 

зміни гландулоцитів, типові для СО носа пацієнтів з Рівного.   

Це – імовірні свідчення: 

 1) агресивного впливу екзогенних полютантів на СО носа з 

розгортанням реакції ПОЛ; 

2) реалізації ятрогенних ефектів через тривале чи надмірне або 

неадекватне застосування лікувальних засобів; 

 3) прискорення інволютивних процесів у СО носа; 

 4)фактичного виснаження окремих компенсаційно-

пристосувальних реакцій. 
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За даними комплексних досліджень серозні гланулоцити знаходяться 

на різних стадіях дозрівання: синтезу, накопичення й виведення секрету. 

Вони містили просвітлене, центрально розташоване ядро, з низьким 

вмістом гетерохроматину, добре розвинену гранулярну ЕПС, часто 

багатолокусні АГ, багато мітохондрій та різну кількість секреторних 

гранул - серозні та слизові (рис. 4.10).  

Серозні гранули, заповнені гомогенним вмістом середньої 

електронної щільності, часто містили щільну, ексцентрично розташовану 

серцевину. 

Слизові гранули суттєво крупніші, володіють низькою електронною 

щільністю та заповнені гетерогенним сироподібним вмістом. Часто 

слизові клітини були переповнені гранулами аж до утворення 

конгломератів у їх апікальних відділах з відтискуванням ядра у базальний 

відділ клітини (рис. 4.11). 

 

Рис. 4.10. Серозний гландулоцит СО носа хворого на ХР рівненчанина, 24 

роки. Електронограма. х 4800 
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Рис. 4.11. Слизова клітина, переповнена сироподібними гранулами низької 

електронної щільності у СО носа хворого на ХР мешканця Рівного, 59 років. 

Електронограма, х 7200. 

 

 

Закономірним наслідком хронічного запалення й визнаним 

“супутником” інволюції слизових оболонок дихальних шляхів вважається 

плоскоклітинна метаплазія покривного епітелію, вогнища якої не містять 

ні війчастих, ні слизових клітин [202]. Нас вразили показники виявлення 

плоскоклітинної метаплазії у пацієнтів – рівненчан. Оскільки 

тенденційність набору групи обстежених була виключеною, а середній 

вік рівненських недужих на ХР (35  3,69) років – аж ніяк не можна 

віднести до старечого, ми класифікували це як безсумнівний прояв 

патоморфозу захворювання. У рівненчан,  на відміну від киян, дуже 

демонстративною  була плоскоклітинна метаплазія поверхневого епітелію 

(табл. 4.1), яка виявлялась у 70% пацієнтів ( у киян – 8%). 

Наголосимо, що у киян визначаються лише окремі локуси 

багатошарового плоского епітелію при збереженні ділянок війчастого. У 

рівненчан плоскоклітинна метаплазія у половині спостережень була 

розповсюдженою, тобто охоплювала всю представлену в біоптаті 
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епітеліальну вистилку. Зауважуючи вищесказане, зрозуміло, чому у 

рівненчан  значно частіше, ніж у пересічних киян, мало місце зменшення 

представництва слизових клітин, аж до повної їх відсутності. Все разом 

свідчить про суттєві порушення регенерації СО носа.  

У випадку ж плоскоклітинної метаплазії миготливого епітелію 

носової порожнини присутня патологічна регенерація, спотоворена, з 

порушенням фаз проліферації і деференціювання.  

В локусах плоскоклітинної метаплазії верхні шари епітелію були утворені 

сплощеними клітинами, війчасте обрамлення при цьому було відсутнім,  

цитоплазма клітин містила мізерну кількість органел. В гіалоплазмі 

зустрічались рідкі поля апарату Гольджі, розширені канальці 

ендоплазматичного ретикулуму, вакуолізовані мітохондрії, вільні рибосоми й 

полісоми, численні цитоплазматичні фібрили, розташовані дифузно або ж у 

вигляді пучків, а також гранули кератогіаліну. Сплощеним епітеліоцитам були 

властиві високі ядерно-цитоплазматичні співвідношення. Простори між 

клітинами були розширеними й містили світлі вакуолі, гранули типу слизових 

чи ж гранульований матеріал.  

Практично у всіх спостереженнях недужих киян на ХР у вогнищах 

метаплазії відмічали порушення міжклітинних контактів та злущування 

епітелію. На фоні гіперплазії десмосом, міжклітинні простори у цих 

локусах метаплазії епітелію були розширеними, часто мали численні 

слизоподібні гранули, рідше – мієліноїди (рис. 4.13). 

На противагу у представників рівненської групи пацієнтів міжклітинні 

простори переважно не були розширеними. Клітини ж з’єднувались одна з 

одною рідкими десмосомами, цитоплазматичними відростками чи 

інтердигітаціями.  

Характерним для рівненчан і менш типовим для контрольної групи 

киян було поєднання плоскоклітинної метаплазії із сосочкоподібною 

деформацією епітеліальної базальної мембрани (рис.4.12) та 
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формуванням своєрідних фіброваскулярних “стеблинок”. До того ж у 

стромі сосочків завжди виявлялась гіперплазія капілярів. Характерно, що 

над сосочками сплощений епітелій дуже стоншувався (переважно 

складався із одного – двох шарів сплощених клітин) й активно 

злущувався – аж до оголення епітеліальної базальної мембрани. Іноді 

остання руйнувалась, і капіляри фіброваскулярних “стеблинок” сосочків 

оголялись. Причому ці капіляри часто мали переривисту ендотеліальну 

вистилку з крупними порами. Стінка окремих мікросудин поставала 

повністю зруйнованою (порушені й ендотеліальний шар, і базальна 

мембрана), виявлялись позасудинні екстравазати. 

А                                                             Б 

 

Рис. 4.12. Поєднання плоскоклітинної метаплазії із сосочкоподібною 

деформацією епітеліальної базальної мембрани в СО носа хворого на ХР 

рівненчанина, 59 років. А – світлооптична мікроскопія, забарвлення 

гематоксиліном-еозином. х 400; Б – напівтонкий зріз, забарвлення метиленовим 

синім. х 200. 

 

 

Повертаючись до морфогенетичного значення змін епітеліальної 

базальної мембрани, наголосимо, що вона є структурою, котра 

опосередковує епітеліально-сполучнотканинні взаємовідносини і 

організація якої суттєво визначається функціональним станом покривного 

епітелію. Водночас, базальна мембрана детермінує енергетичне, 
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пластичне й інформаційне забезпечення епітеліоцитів, тим самим 

модулюючи їх проліферацію, фенотипове диференціювання й 

функціональну активність. 

 Отже, зміни СО носової порожнини недужих на ХР зміни 

епітеліальної базальної мембрани зводяться до її стовщення й деформації. 

За даними ультраструктурного аналізу базальна мембрана, утворена 

гомогенною електроннощільною речовиною, була неперервною, за 

виключенням ділянок проходження клітин інфільтрату та виходу 

фібрилярного матеріалу із базальних клітин. Епітеліально-

сполучнотканинні контакти здійснювались через потовщену базальну 

пластинку, утворену неупорядкованими ретикулярними волокнами. Вона 

безпосередньо прилягає до базальної мембрани й світлооптично 

візуалізується з нею, як єдине ціле.  

Стовщення базальної мембрани, зумовлене її набряком, склерозом ї 

гіалінозом (відкладанням гомогенного еозинофільного PAS-позитивного 

матеріалу) відмічено у багатьох пацієнтів обох груп. Дуже висока 

експресія даної ознаки у пересічних киян може бути пояснена більшою 

вираженістю у них запального процесу в СО носової порожнини (див. 

нижче), що забезпечує швидке формування гіаліну, завдяки наявності 

великої кількості ексудативних гематогенних глікопротеїдів й імунних 

комплексів. 

В поодиноких випадках у стовщеній гіалінізованій епітеліальній 

базальній мембрані простежувались різні за розміром ділянки гомогенної 

речовини, яка забарвлювалась червоним конго – свідчення амілоїдогенезу 

при хронічному перебігу запального процесу. 
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А 

B 

Рис. 4.13. Локус плоскоклітинної метаплазії епітелію в СО носа хворого на 

ХР рівненчанина, 46 років: А – напівтонкий зріз, забарвлення толуїдиновим 

синім. х 400; Б – електронограма. х 3600. 
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У понад половини пацієнтів-рівненчан ми документували суттєву 

деструкцію стінок мікросудин субепітеліального шару. Були виявлені 

поширені ділянки з відсутністю ендотелію та оголенням їх базальної 

мембрани (інколи – понад 50% периметра судини). В місцях з відсутністю 

ендотелію відмічається пристінковий тромбоз, деякі мікросудини були 

повністю обтуровані тромбами (рис 4.14). 

Неушкоджені ендотеліоцити часто володіли просвітленою цитоплазмою зі 

значною кількість вакуоль, містили добре розвинену ЕПС, багато мітохондрій, АГ. А 

от ядерні зони часто вибухали у просвіт, що засвідчувало спастичні реакції судин. 

Клінічно це зазвичай відповідало вазомоторному риніту.  

 

Рис.4.14. Порушення стінок судин та агрегація тромбоцитів в 

субепітеліальному шарі СО носа хворого на ХР мешканця Рівного, 24 рокі. 

Електронограма. х4800. 

 

На особливу увагу заслуговує феномен багатошаровості судинних 

базальних мембран в СО недужих на ХР мешканців Рівного (до 6 шарів), 

між якими ми верифікували перицити (рис.4.15). 
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Ряд ознак були односкерованими у рівненчан, на відміну від киян: 

рідше виявлялись гіперемія судин СО, сладж-феномен і внутрішньо 

судинний гемоліз; менш виражений периваскулярний набряк. 

 

 

 

Рис.4.15. Мультиплікована базальна мембрана судини СО носа 

рівненчанина, 24 роки. Електронограма. х 4800. 

 

Окремо варто зупинитись на особливостях кровонаповнення 

кавернозних синусів СО носової порожнини: їх хронічну гіперемію 

(пов’язана з розвитком алергічного запалення й порушенням 

нейрогуморальної регуляції судинного тонусу) вважають структурною 

основою вазомоторного риніту. Підвищення кровонаповнення 

кавернозних синусів мало місце переважно у пересічних киян. До того ж, 

у них гіперемія була значно виразнішою й розповсюдженішою. Частіше у 

киян в анамнезі відмічалось артеріальне повнокрів’я СО носової 

порожнини, а також гіперплазія гладком’язових клітин судин – свідчення 

їх високої скоротливої активності (рис. 4.16).  
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На світлооптичному рівні стінки судин стовщувались за рахунок 

гіпертрофії гладком’язових клітин, котрі розташовувались кількома 

рядами. Відмічались вогнища з дистрофічними змінами та повною 

відсутністю ендотелію, дефекти ендотелію прикриті пристінковими 

тромбами.  

 

Рис.4.16. Гіперплазія гладком’язових клітин кавернозних судин СО носової 

порожнини хворого на ХР киянина, 16 років. Світлооптична мікроскопія, 

забарвлення гематоксилин-еозином. х 100. 

Згідно результатів електронномікроскопічного дослідження 

найтиповішими структурними проявами порушень реологічних 

властивостей крові були: адгезія еритроцитів до стінки судин й між 

собою з формуванням “монетних стовпчиків”, сладж-феномен з гемолізом 

та утворенням еритроцитарних тіней , а також формування тромбів.  

Поверхня ендотеліальних клітин була значною мірою звивистою        

(виключно люмінального контура). Ядра ендотеліальних клітин мали 

сильно звивисту каріотеку, утворюючи численні складки; хроматин був 

розподілений дифузно, конденсуючись на периферії. В окремих випадках 

відмічали розширення перинуклеарних просторів. 
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Цитоплазматичні органели ендотеліоцитів були зосередженими в 

області перікаріона й, власне, зоні органел. Нечисельні елементи 

гранулярного ендоплазматичного ретикулума були представлені 

системою внутрішньоклітинних каналів, вакуолей, цистерн. Мітохондрії 

мали слабкоосмофільний матрикс й невелику кількість крист. 

Пластівчастий комплекс, зазвичай, розташовувався між люмінальною 

поверхнею ендотеліоцитів та ядром і був утворений стосами диктіосом, 

вакуолями й мембранними везикулами. 

Плазмолемні везикули були представлені досить гетерогенною за 

формою і розмірами популяцією та переважно локалізувались в 

периферійній зоні ендотеліоцитів. В цілому капіляри СО носа хворих на 

ХР характеризувались низькою транскапілярною активністю, однак 

епізодично простежені локуси посилення трансендотеліального переносу 

в мікросудинах пацієнтів-рівненчан. 

       За даними предметного вивчення біоптатів СО носа пацієнтів з 

Рівного ендотелій кавернозних судин був зазвичай просвітленим. 

Ендотеліоцити містили лопатне ядро, багато мітохондрій, тілець Вейбеля 

Палладе, рідко – АГ. Як і в інших судинах, тут фіксували 

“прогалини” в ендотеліальній вистилці з оголенням базальної мембрани. 

У просвітах таких судин зустрічались тромбоцити, клітинний детрит.  

У киян та рівненчан клітинний компонент запального ексудату 

характеризувався помірною вираженістю (табл. 4.1). Відмічена дифузна 

інтенсивна інфільтрація СО лімфоцитами та макрофагами, а також 

численними плазматичними клітинами з піронінофільною цитоплазмою 

(ознака активного імуногенезу). Про напруженість гуморальної ланки 

імунітету свідчить і гіперплазія лімфоїдних фолікулів в СО носової 

порожнини, що мала місце в 1/3 спостережень у пацієнтів обох груп.  

При ультраструктурному дослідженні виявляли плазматичні клітини 

на різних рівнях диференціювання з переважанням зрілих форм, 

цитоплазма яких була заповнена надмірною кількістю розширених 
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канальців гранулярного ЕПС, що містили пластівчастий матеріал 

(рис.4.17). Досить часто зустрічались активні макрофаги, рідше – 

моноцити.  

 

 

 

Рис. 4.17. Макрофаг и лімфоцит власної пластинки СО носа хворого на 

вазомоторний риніт рівненчанина, 39 років. Електронограма. х 7200 

Клітинами-ефекторами реакцій гіперчутливості та початкової фази 

гострого запалення являються тканинні базофіли (опасисті, тучні клітини; 

лаброцити) представництво яких у СО носової порожнини в нормі 

відносно велике [37]. Особливо значущі ці клітини в патогенезі 

вазомоторного риніту. 

 Напівкількісна оцінка вмісту ТБ в досліджуваному матеріалі 

(середня кількість в полі зору при збільшенні х 400) показала, що у 

пацієнтів-рівненчан має місце часткова депопуляція цих клітин в СО 

носової порожнини (табл. 4.1). Можливо, це зумовлює гіпореактивний 

характер запалення [246]. Будь-яких особливостей щодо локалізації 

тучних клітин не було встановлено, основна їх маса розташовувалась у 
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поверхневих відділах СО носа, поодинокі – в покривному епітелії та 

залозах. 

Закономірний вихід хронічного запального процесу – фіброз власної 

пластинки СО носа – верифікувався на підставі виявлення в ній 

новоутворених зрілих (фуксинофільних при забарвленні за методом Ван 

Гізон) колагенових волокон (табл. 4.1). Склерозування СО 

простежувалось однаково часто в усіх групах порівняння. При цьому у 

пересічних пацієнтів-киян переважав вогнищевий фіброз, що 

локалізувався в глибоких відділах СО носової порожнини, в стінках 

артерій, периваскулярно. У рівненчан хворих ХР фіброз виявлявся у 

вигляді тотального ураження власної пластинки СО і зустрічався у 97% 

випадків. 

Пошкодження еластичного каркасу власної пластинки СО носової 

порожнини (його стовщення, деструкція, зміна тинкторіальних 

властивостей) не має пристосувального сенсу і може розцінюватись як 

типовий прояв асоційованих з інволюцією дегенеративних процесів. 

Частота виявлення й вираженість еластозу (поряд із гіалінозом, 

амілоїдозом і фіброзом) СО носа переважала у групі киян (14%) та менше 

5 %  зустрічалась у рівненчан.  

Повертаючись до групи порівняння наголосимо, що на підставі 

морфологічних даних ми спробували верифікувати найвірогіднішу 

клініко-морфологічну форму ХР (атрофічний, гіпертрофічний, 

нейровегетативна та алергічна форми вазомоторного риніта) у кожного 

обстеженого пацієнта та визначити відсоток різновидів недуги в групах. 

Встановлено, що: 

 - атрофічний риніт, якому властиве переважання атрофічних 

реакцій в епітелії СО носової порожнини, діагностований у 54 % 

рівненчан та не виявлений у групі пересічних киян; 
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 - гіпертрофічний риніт, що характеризується продуктивними 

процесами в епітеліальних й сполучнотканинних компонентах СО носа, 

зокрема надмірним фібрилогенезом, констатований у 15% рівненських 

пацієнтів і 43% хворих – киян; 

 - нейровегетативна форма вазомоторного риніту, що 

супроводжується гіперемією кавернозних синусів СО носової порожнини, 

простежена у 23% рівненчан і 43% пацієнтів - киян; 

 - алергічна форма вазомоторного риніту, коли в СО носа 

визначаються ознаки алергічного запалення, зокрема – велика кількість та 

активна дегрануляція тканинних базофілів, діагностована у 8% мешканців 

Рівного і 14% хворих – киян. 

При зіставленні патоморфологічних даних з вихідними клінічними 

діагнозами, ми отримали деякі невідповідності (табл. 4.4), що є вагомим 

аргументом на користь широкого запровадження морфологічного 

супроводу діагностики й лікування пацієнтів ЛОР-клінік, на чому 

неодноразово наголошували наші київські колеги. 

Таблиця 4.2 

Невідповідність діагнозів щодо форм хронічного риніту у рівненчан 

Різновид ХР Клінічний діагноз   

(у %) 

Патоморфологічна                            

верифікація (у %) 

Атрофічний 33 54 

Гіпертрофічний 33 15 

Вазомоторний 

 --- нейровегетативна форма 

аа -алергічна форма 

34 

 

не деталізовано 

 

31 

23 

8 

 

Оскільки задіяний нами спектр методів структурного аналізу 

передбачає наявність відповідної матеріальної бази та спеціальної 

підготовки патологів і лаборантів, ми скористувались сучасними 

технологіями для об’єктивізації змін, які потому об’єднали у вигляді 
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реально досяжного для умов пересічних патологоанатомічних відділень 

(лабораторій) діагностичного алгоритму (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Діагностичний алгоритм ХР їз застосуванням найпоширенішої у клінічній 

практиці методики забарвлення гістологічних препаратів (гематоксиліном 

й еозином) та використання світлооптичної мікроскопії 

№ 

п/п 

Патоморфологічна 

ознака 

Вимір інформативності  

1 Базальноклітинна 

гіперплазія поверхневого 

епітелію 

- виявляється при всіх формах 

хронічного нежитю 

- віддзеркалює напруженість 

регенеративних процесів при 

хронічному запаленні 

2  Гіпоплазія чи 

відсутність війчастих 

клітин 

- тривале існування патології або 

присутність дуже потужного 

патогенного чинника (хімічної чи 

фізичної природи) 

- імовірні суттєві порушення в 

макроорганізмі через інші хвороби, 

що відбивається на його загальній 

компенсаційно-пристосувальній 

спроможності 

- обов’язкове порушення просування 

слизу 

- патологія синтезу і секреції 

біологічно активних речовин 

- гіпореактивність запалення із-за 

відсутності молекул адгезії, які 

експресуються миготливими 

епітеліоцитами 

3 Гіперплазія 

миготливих епітеліоцитів 

- високий регенераційний потенціал 

СО носа 

- невеликий термін хвороби 

- початкові стадії риніту 

- імовірна оборотність (хоча б 

часткова) патологічних змін СО 

4 Гіпоплазія слизових 

клітин (поверхневого 

епітелію, залоз) 

- тривалий термін хвороби 

- атрофічний нежить 

5 Гіперплазія слизових 

клітин (поверхневого 

епітелію, залоз ) 

- початкові стадії хронізації 

- високі репараційні можливості 

- імовірність зворотності 

патологічних процесів (хоча б – 

часткової)  

6 Плоскоклітинна 

метаплазія поверхневого 

епітелію 

- мізерна імовірність реверсивності 

- атрофічний нежить 

- тривалий термін хвороби або дуже 

потужний екзогенний вплив  

- свідчення інтенсифікації 

інволютивних реакцій 
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- проградієнтний перебіг недуги  

7 Плоскоклітинна метаплазія 

поверхневого епітелію у 

поєднанні з сосочкоподібною 

деформацією базальної 

мембрани 

- диспластичні зміни 

8 Плоскоклітинна метаплазія 

поверхневого епітелію у 

поєднанні з формуванням 

фіброваскулярних “стеблинок”  

- виразні диспластичні зміни 

9 Гіперемія кавернозних 

синусів 

нейровегетативна форма 

вазомоторного риніту 

10 Гіперплазія NALT 

(лімфоїдних фолікулів у 

власній пластинці СО носа) 

- напруженість імунітету через 

присутності антигенного 

подразнення 

11 Продуктивні процеси в 

сполучнотканинних 

компонентах, зокрема – 

надмірний фібрилогенез 

- гіпертрофічний риніт (тривалі 

терміни недуги) 

- незворотність місцевих змін при 

всіх формах хвороби 

 

 

Примітка. Верифікація алергічного риніту потребує застосування методики для 

диференційованого забарвлення тучних клітин (наприклад – Шубича). 
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РОЗДІЛ 5. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ РИНІТ 

Кожен фахівець-оториноларинголог свідомий того, що майже всі  

пацієнти, які госпіталізуються до ЛОР-відділення, зазнають хірургічних 

втручань. Тому, мабуть, немає потреби у фактично тотожному 

відтворенні інформації, представленої у розділі 3. (“Медико-статистичні 

показники патоморфозу хронічного риніту у рівненчан впродовж трьох 

останніх десятиріч”), бо вона коректно віддзеркалює не лише динаміку 

потреб щодо лікування захворювання, а й таку оперативних втручань у 

ЛОР-відділенні ЦМЛ м.Рівне.  

Автором власноруч прооперовано 1761 хворий на ХР. З 1994 року він в 

якості завідувача відділення  особисто проводив лікування хворих на ХР.  

Впродовж клінічної діяльності автором було задіяно досить широкий 

спектр методів лікування ХР. Різноманітність методичних підходів щодо 

корегування захворювання зумовлена не лише варіабельністю її проявів. Вона 

відображає загалом динаміку уявлень сучасної медицини про оптимальну 

тактику, а також розвиток і деяку трансформацію поглядів автора на цю 

проблему. 

На сьогодні запропоновано, удосконалено, модифіковано і використовується 

у клінічній практиці велика кількість методів лікування ХР. Вибір кожного з 

них визначається формою захворювання. Проте всі методи можна принципово 

розділити на три групи – консервативні, хірургічні та комбіноване лікування, 

що включає в себе обидва вищевказаних. (див. розділ 1.4). Ми викладаємо 

думку, що найближчим часом методологія корегуючих хірургічних втручань 

при ХР не зазнає радикальних змін, а зусилля науковців будутьв основному 

зосереджені на визначенні етіологічних та патогенетичних чинників недуги. 

Належність до прихильників такого висловленого твердження – результат 

власного клінічного досвіду та ретельного вивчення відповідних літературних 

джерел. 

       Звертає на себе увагу те, що останнім часом (див.,зокрема, розділ 

3) у хворих на ХР досить часта присутність супутньої патології. Вона 
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уособлює багато з визнаних на сьогодні етіологічних і патогенетичних 

чинників хронічного запалення СО носа. Ми не мали на меті провести 

об’єктивно паралель між наявністю супутньої патології і маніфестацією 

ХР, однак, безперечно, організм з наявними системними розладами більш 

схильний до розвитку ХР. 

5.1 Хірургічне лікування хворих на ХР 

Загалом хворі на ХР рівненчани надходять до ЛОР-відділення 

переважно в плановому порядку для хірургічного лікування. Залежно від 

форми ХР їм проводиться відповідне хірургічне втручання. Якщо раніше 

ми досить широко застосовували травмуючі операції, то наразі, зокрема – 

завдяки розбудові співробітництва з кафедрою оториноларингології НМУ 

ім. О.О.Богомольця, віддаємо при можливості перевагу щадливим 

методикам. Так, хворим з хронічним гіпертрофічним ринітом виконуємо 

двобічну нижню конхотомію (іноді паралельно з септопластикою).  

Перед оперативним втручанням чи призначенням медикаментозної 

терапії крім загальноклінічних досліджень крові та сечі, ми проводимо 

максимально можливе загальне обстеження з консультаціями терапевта, 

пульмонолога, кардіолога, ендокринолога або інших спеціалістів за 

потреби (виходячи з конкретних обставин). 

В післяопераційному періоді всі пацієнти отримують курс 

протизапальної та гіпосенсибілізуючої терапії; а також симптоматичне 

лікування в кожному окремому випадку. Як правило, післяопераційний 

період протікає без ускладнень. 

Насьогодні хворим-рівненчанам із хронічним гіпертрофічним 

ринітом двобічна конхотомія проводиться за допомогою пристрою – 

конхотома, розробленого у клініці НМУ ім. О.О.Богомольця з метою 

більш зручної і мало травматичної резекції носових раковин [140]. В 

запропонованому пристрої – конхотомі, використаний принцип 

“гіл’ятини” при відсіканні носової раковини, який досягається тим, що в 

ньому є внутрішня і зовнішня трубки з ріжучими поверхнями, котрі 
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співпадають. Це нововведення відіграє основну роль в менш 

травматичній та якісній конхотомії на всій площині носової раковини. 

У пацієнтів нашого відділення, хворих на хронічний вазомоторний 

риніт (нейровегетативну та алергічну форми), хірургічне лікування 

вибірково здійснюється методом двобічної підслизової конхотомії, який 

був винайдений і вперше застосований в ЛОР-клініці НМУ [139]. Суть 

даного хірургічного втручання полягає в наступному. Після проведеної 

попередньо анестезії у товщу носової раковини вводиться кріозонд на 

глибину, завчасно меншу, ніж довжина носової раковини. Після цього 

зонд повільно охолоджується до 30-40 ºС, що призводить до намерзання 

навколо нього блоку тканини, розмір якої залежить від часу намерзання. 

При досягненні зоною замерзання СО носа проводиться видалення зонду 

з товщі раковини, а разом із зондом – примороженого блоку тканин. 

Пацієнтам з нейровегетативною та алергічною формами вазомоторного 

риніту, яким було показане консервативне лікування, був застосований 

метод внутрішньораковинної лазеротерапії, розроблений у ЛОР-клініці 

НМУ ім. О.О.Богомольця [175]. Цей метод реалізується наступним 

чином. Після попереднього знеболювання СО нижньої носової раковини 3 

% розчином дикаїна, виконувався укол в передній кінець раковини на 

глибину до 1 см, після чого і проводилось опромінення. Після завершення 

сеансу внутрішньораковинної лазеротерапії, для запобігання кровотечі, 

ми притискали передні кінці носових раковин марлевими кульками на 10-

15 хвилин. Кровотеча не виникала в жодному з випадків. В середньому 

ми проводили хворим на вазомоторний риніт (нейровегетативну та 

алергічну форми) по 5 сеансів лазеротерапії при експозиції 300 сек. і 

потужності випромінювання 4 мВт. Під час хірургічних втручань у 

пацієнтів виконувався забір біопсійного матеріалу (слизова оболонка 

нижніх або середніх носових раковин) для подальших морфологічних 

досліджень. 
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5.2.Комбіноване лікування ХР. 

Крім ізольованого хірургічного втручання ми проводили комбіноване 

лікування, яке включало оперативне лікування та використання 

глутоксиму, шляхом введення його внутрішньом’язево  в дозі 1% 1мл  

протягом 14 днів. Ми обрали саме цей препарат, оскільки глутоксим має 

позитивний ефект на здорові клітини організму і активує процес 

елімінації дефектних клітин. Він активує процеси фагоцитозу, 

проліферації і диференціювання переважно Т-лімфоцитів. Глутоксим, 

впливаючи на сигнальні, рецепторні і транспортні молекули, переводить 

їх у функціонально активну конформацію - тобто розриває порочне коло 

дезорганізації роботи імунної системи.  

При формуванні оцінки результатів лікування хворих ми брали до уваги 

наступні параметри стану хворого: 

1. Власна оцінка хворим свого стану, наявність типових скарг та їх динаміки. 

2. Клінічна картина стану носової порожнини 

3. Функціональний стан носової порожнини та СО – стан носового дихання 

за даними ринопневмометрії. 

4.Оцінка загального стану хворого – покращення самопочуття, 

працездатності. 

 

Підсумовуючи результати лікування хворих на ХГР, ми визначили 

такі критерії оцінки його ефективності: значне покращення, помірне 

покращення, незначне покращення. Ми не користувались терміном – без 

ефекту, бо практично у кожного хворого була отримана, в більшій чи 

меншій мірі, позитивна реакція, яку ми оцінювали через 1 місяць та через 

1 рік після операції. 

Комбіноване лікування проводили в основній групі пацієнтів і значне 

покращення  було виявлене у 20(44%), помірне покращення – у 23(52%), 

незначне покращення – у 2(4%). Слід зазначити, що значну позитивну 

динаміку пацієнти основної групи відмічалі вже на другому тижні 
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післяопераційного періоду. Хірургічне лікування застосовуване в групі ЛНА, 

яка слугувала нам групою порівняння, дало такі результати:  значне 

покращення - у 12(27%), помірне покращення – у 29(65%), незначне 

покращення у 4(8%).  Діаграма наведена на рис.8 наочно демонструє переваги 

комбінованого лікування хворих на ХГР. 

 

         
 

Рис. 8. Ефективність хірургічного та комбінованого лікування хворих на ХГР 

(%). 

Порівняння результатів хірургічного та комбінованого лікування 

показало, що вони значно відрізняються, особливо при підрахунку кращих 

наслідків – клінічного одужання та значного покращення, які  в першій групі 

хворих склали  разом 34,9%, а в другій – 67,0%. Таким чином, проведені нами 

дослідження переконливо засвідчили, що більш ефективним методом 

лікування хворих на ХГР є комбіноване лікування з використанням 

глутоксиму. 

 

Наявність у недужих на ХГР пацієнтів основної групи супутніх недуг та 

феноменів, висвітлених щойно у двох попередніх пунктах, посилює значення 

імуномодулюючої терапії. 

Подібність верифікованих нами патоморфологічних ознак у пацієнтів 

основної групи з такими у пацієнтів-ліквідаторів непрямо свідчить про 
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наявність щодо мешканців Рівного техногенного впливу. Логічними 

вбачаються імовірні адитивні чи синергічні ефекти полютантів довкілля та 

промислової діяльності в регіоні. 

Крім того, впродовж досліджень ми отримували дані, які водночас 

свідчили про патоморфоз хронічного риніту. Все разом, як уже неодноразово 

підкреслювалось, сприяло розбудові нового напрямку в оториноларингології 

– екологічної ринології. 
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РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

6.1. Аналітичні зіставлення показників щодо ХР 

Сучасна медико-біологічна наука накопичує свідчення про 

“приреченість” виконання носовою порожниною функцій одного з 

біологічних форпостів організму. Зрозуміло, що чим агресивніше 

довкілля, чим вища концентрація у ньому техногенних забруднювачів, 

тим більше навантаження на СО носа. Тому об’єктивною постає і 

необхідність розвитку досліджень у ринології в екологічному аспекті– 

задля покращення реальної допомоги хворим. 

Вбачаючи методичну доцільність (див., зокрема, рис. 3.1) у 

отриманні інформації про подібні (відмінні) тенденції спонтанного 

патоморфозу ХР у мешканців Рівного (об’єкт нашого предметного 

інтересу) і киян, ми залучили (за попередньою згодою) матеріали 

наукових архівів кафедри оториноралингології й ІЕПЛ. Підкреслимо, що 

в подальшому все разом фундувало досить об’ємні бази даних. 

Отже, спочатку звернімо увагу на медико-статистичні показники, 

перед цим наголосивши, що первинні матеріали по двох стаціонарах були 

принципово зрівняльними (табл. 6.1). Максимальні і мінімальні значення  

щодо недужих на ХР представлено у таблиці 6.2. 

Таблиця 6.1 

Узагальнена характеристика вихідних даних по рівненському і 

київському оториноларингологічних стаціонарах 

№ 

п/п 

 

Показники 

Числові 

параметри 

Рівне Київ 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Терміни спостережень 

 

Загалом пацієнтів ЛОР-

стаціонару (абс. числа) 

Хворих на ХР 

(абсолютні числа) 

1972-2002  

 

42 358 

 

 

2 816 

1973-1999  

 

78 891 

 

 

3 186 
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Таблиця 6.2 

Окремі медико-статистичні показники у зрівняльному аспекті 

 

 

 

Місто 

Показники щодо кількості пацієнтів 

Мінімальні Максимальні 

рік абс. числа рік абс. 

числа 

Рівне 1996 488 2002 1617 

Київ 1980 993 1992 2832 

 

 

Отож, якщо по рівненському стаціонару відсоток хворих на ХР 

впродовж усього терміну спостережень склав 6,65 %, то по київському -  

4,01 %. Характер своєрідних коливань показників ХР у киян принципово 

узгоджений із такими щодо загальної кількості пацієнтів ЛОР-клініки. 

Винятковими були 1979 та 1980 роки, коли загальне число хворих 

стаціонару та кількість недужих на ХР знизилась непропорційно. Київські 

колеги пояснюють останнє проблемами з перерозподілом та 

особливостями задіяння зменшеного ліжкового фонду відділення у 

зв’язку з проведенням в ньому ремонтно-будівельних робіт [128]. 

З нашої точки зору, часовий різнобій щодо максимальних та 

мінімальних показників пацієнтів обох стаціонарів (зокрема, недужих на 

ХР) не заслуговує на предметну увагу, бо може знаходити пояснення у 

безлічі організаційно-побутових причин. 

Якщо ми на медико-статистичних даних по Рівному не зафіксували 

перерозподілу форм хронічного нежитю, то у киян документовано 

принципові зміни стосовно збільшення випадків хронічних 

гіпертрофічних ринітів, починаючи з 1986 року [128, 144]. Однак вони 

спричинені переглядом окремих методичних підходів щодо діагностики 

на кафедрі оториноларингології, а не, як може здатися на перший погляд, 

наслідками Чорнобильської трагедії. Так, стосовно хронічного 
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вазомоторного риніту (нейровегетативної форми), ми можемо 

спостерігати практично відсутність цього діагнозу до 1986 року і широке 

застосування з 1986 року, що пов’язане зі змінами методичних підходів у 

клініці, більш широким використанням класифікації Л.Б.Дайняк (1966 

рік) [52].  Водночас загальновідомо, що раніше діагноз хронічного 

вазомоторного риніту (нейровегетативної форми) був відповідним 

клініко-морфологічному субстрату гіпертрофічного риніту. Таким чином, 

є підстави інтегрувати дані щодо обох імовірних діагнозів і засвідчити 

тенденцію до зростання саме вказаних дисфункцій носової порожнини у 

киян. У рівненчан цього не спостерігається. 

Київські пацієнти демонструють тенденцію до деякого збільшення 

кількості жінок, хворих на ХР, хоча лідируючі позиції чоловічої статі 

щодо цього зберігаються. Стосовно рівненчан, то тут наявна чітка 

тенденція (див. розділ 3.4) до зростання кількості чоловіків, недужих на 

хронічний риніт, особливо – вазомоторний. 

Відносно розподілу у київській вибірці хворих на ХР за віковими 

групами можна зауважити, що найбільша кількість пацієнтів перебувала у 

віковій групі з 21 до 30 років. У порядку зменшення середньорічної 

кількості хворих вікові групи розподілялися наступним чином: 31-40 

років, 16-20 років, 41-50 років, 51-60 років, до 15 років та 60 років і 

старше. Загалом у пацієнтів київської клініки простежуються пріоритети 

щодо ХР молодших вікових груп, починаючи з 21-річного віку. 

Повертаючись до сказаного раніше наголосимо, що, на відміну від 

рівненчан, у більшості пересічних київських пацієнтів була відсутня 

супутня ЛОР- та інша патологія. Навпаки, протягом усього періоду 

досліджень (1973 – 1999 роки) спостерігається тенденція до збільшення 

числа пацієнтів з хронічними ринітами без супутньої як ЛОР-патології 

так і т.з. “соматичної”. 
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Результати предметного зіставного аналізу медико-статистичних 

показників стосовно двох оториноларингологічних стаціонарів 

документовано у таблиці 6.3. 

Таблиця 6.3 

Прояви патоморфозу ХР у рівненчан і киян за даними медико-

статистичних досліджень 

№ Показники Рівне Київ 

1 Зростання 

захворюваності на 

недугу 

+ - 

2 Перерозподіл форм 

ХР 

- збільшення сукупної 

частки гіпертрофічної 

і нейровегетативної 

форми вазомоторного 

ХР 

3 Стать пацієнтів тенденція до 

зростання числа 

чоловіків, недужих на 

ХР, першочергово – 

вазомоторний 

деяке збільшення 

кількості хворих 

жінок 

4 Віковий аспект деяке 

“помолодшання” ХР 

за рахунок 

збільшення кількості 

пацієнтів, молодших 

20 років 

тенденція до 

“помолодшання” ХР 

за рахунок пацієнтів, 

починаючи з 21-

річного віку 

5 Зростання 

показників 

супутніх недуг 

збільшення серед 

супутніх недуг 

захворювань нервової 

системи й органів 

травлення з їх 

імовірним значенням 

у патогенезі та 

нозоморфозі 

різновидів ХР 

- 
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6 Якісна 

розмежованість 

характеру 

показників 1986 

роком 

+ - 

 

 

Отже, в обох містах впродовж останніх трьох десятиріч відбулися 

зміни перебігу ХР. Однак, у рівненчан показники якісно розмежовані 

1986 роком, а у киян абияких їх хронологічно детермінованих 

особливостей не виявлено. 

6.2. Аргументація клініко-морфологічного принципу при оцінці 

проявів ХР 

Безсумнівний інтерес щодо сказаного раніше представляють дані 

морфологічних досліджень (див. розділ 4), де результати наукового 

пошуку у пересічних пацієнтів з обох міст були подібними, хоча не 

обійшлось без  несподіванок, про що мова йтиме далі. Сукупно вони 

відрізнялися й від таких у ліквідаторів наслідків Чорнобильської 

катастрофи. 

Продовживши патоморфологічні дослідження щодо учасників 

післяаварійних робіт в зоні ЧАЕС, які поставали у нас однією з груп 

порівняння (див. розділ 4), ми змогли конкретизувати діагностичні 

(експертні) структурні крітерії ХР, виникнення якого вірогідно пов’язані 

зі статусом учасника ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Шкала розроблена у співавторстві, де пошукувач брав безпосередню 

участь в аналізі й інтерпретації отриманих даних (табл. 6.4). 

Отже, верифікація патології верхніх дихальних шляхів, зокрема 

слизової оболонки носа, пов’язаної з участю в ліквідації наслідків аварії 

на ЧАЕС, виявилася принципово можливою. А патоморфологічна 

діагностика (експертиза) змін у СО верхніх дихальних шляхів вірогідна, 

але за спектром, а не за однією з ознак (із застосуванням комплексу 
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сучасних методів структурного аналізу) та потребує відповідної 

підготовки й кваліфікації фахівця. 

Таблиця 6.4 

Діагностичні (експертні) патоморфологічні критерії хронічного 

риніту, виникнення якого вірогідно пов’язане з участю у 

післяаварійних роботах в зоні ЧАЕС 

№ Інтегральні 

патологічні стани 

Патоморфологічні ознаки 

1 2 3 

1 Топографічні 

особливості 

захворювання 

- поєднана локалізація 

базальноклітинної гіперплазії 

та плоскоклітинної метаплазії 

2 Особливості інфекції - не виявлено 

3 Трансформація 

кінетики запального 

процесу 

- гіпореактивність (слабка або 

помірна запальноклітинна 

інфільтрація поверхневих 

відділів слизової оболонки; 

в складі інфільтрату – 

лімфоцити, макрофаги й 

поодинокі плазмоцити, але 

без ознак активного 

імуногенезу – 

піронінофільної цитоплазми; 

нетиповість гіперплазії 

NALT); 

- суттєва депопуляція 

опасистих  клітин; 

- дефіцит запальної відповіді 

із-за патології мікросудин 

(звужені просвіти) 

- переважання продуктивного 

компоненту над 

ексудативним  (невиражений 

набряк, нетиповість 

гіперемії, інтенсивний 

фібрилогенез) 

4 Особливості 

дисрегенераційних 

змін 

- присутність плоскоклітинної 

метаплазії 

- гіперплазія базальних 

(камбіальних клітин) 

- зміни фенотипу зрілих 
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епітеліоцитів (локальна 

відсутність війок на 

поверхні фенотипово 

миготливих клітин, дефекти 

війок – патологія мембран, 

злиття в групи з утворенням 

гіганських війок, їх 

редукція; мікротубулярні 

розлади – відсутність 

центрального дублету, 

втрата однієї чи кількох 

субодиниць у периферійних 

дублетах, поява в аксонемах 

війок зайвих субодиниць або 

дублетів; нетипові вкорочені 

й розгалужені форми 

ворсинок; порушення 

впорядкованого 

розташування базальних 

тілець, порушення 

структури останніх – 

наявність у центрі 

осміофільних включень; 

верифікація слизових клітин 

з гетерогенними за 

розмірами та оптичною 

щільністю гранулами; 

неспроможність секреторних 

залоз), які фундуються 

виразною патологією 

камбіальних елементів 

(мієліноїди, набубнявілі 

“балонної” форми 

мітохондрії з ознаками 

кристолізу, ліпідні 

включення) 

- сосочкоподібні деформації 

епітеліальної базальної 

мембрани 
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5 Системні порушення 

мікроциркуляції та іх  

особливості 

- патологія ендотелію судин, 

типова для постраждалих (не 

лише люмінальні, а й базальні 

вирости та складки, виразна 

звивистість каріотеки, 

наявність мієліноідів, ліпідних 

включень) 

- специфічні зміни перицитів 

(вакуолізація, ліпідні 

включення) 

- особливості порушень 

мікрогемодинаміки 

(наявність в мікросудинах 

ліпідних крапель, 

зруйнованих форменних 

елементів, клітинного 

детриту, мієліноїдів) 
6  

Особливості 
порушень місцевої 
регуляції в тканинах 

- виражена депопуляція й 
дистрофія апудоцитів 

- суттєва депопуляція 
опасистих клітин 

7 Інтенсифікація 
інволюційних 
процесів 

- багатошаровість базальних 
мембран мікросудин 
- ліпідні включення в 
ендотеліоцитах 
- виражений еластоз, гіаліноз, 
амілоїдоз, плоскоклітинна 
метаплазія 

8 Інтенсифікація 
фібрилогенезу 

розповсюджені склеротичні 
процеси 

9 Верифікація 
присутності 
інкорпорованих 
радіонуклідів 

натепер малоімовірна 

 

 

Предметно опрацьовуючи морфологічний матеріал, отриманий від 

рівненських пацієнтів, ми не лише спромоглися визначити та запровадити 

у клінічну діяльність принципи патоморфологічної діагностики ХР з 

урахуванням сучасних технологій і їх реальної досяжності, а й одержали, 

на наш погляд, дуже важливу інформацію про структурне підгрунтя 

клінічного патоморфозу недуги у мешканців Рівного.  
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Абияка цивілізована медична спільнота вільна від тенденційного 

сприйняття місця патолога у лікувально-діагностичному процесі. 

Патологічна анатомія фокусує увагу на структурних (морфологічних) 

змінах в організмі при захворюваннях, на принципах хвороби, на 

впливові недуги на організм, на механізмах розвитку хвороботворного 

процесу. При цьому патологічна анатомія обов’язково ці зміни пов’язує з 

клінічними проявами недуги і тому основним скеруванням її розвитку є 

клініко-анатомічне. Загалом патологічна анатомія (патоморфологія) є 

мостом між базисними біологічними науками і практичною медициною. 

Вона вивчає зміни структури і функції, які виникають в результаті 

пошкоджень або вроджених порушень [276]. 

Все органічне життя реалізується в певних біологічних 

(морфологічних, фізичних та хімічних) структурах і прагнення до 

формування таких структур – одна з природних закономірностей. 

Водночас форми взагалі , тобто абстрактної форми, не існує. Існує лише 

конкретна форма конкретного змісту, і кожна форма типова для 

відповідного змісту. Іншими словами, зміст завжди оформлений, а форма 

завжди змістовна. “Тільки заломлене у формі матеріальне стає реальним” 

(Аристотель) (цит. по [276]).  

Форма є закономірне і необхідне вираження функції. Якщо функція 

утворює форму, то і форма утворює дану функцію, стабілізує і спадково 

закріплює її. Це робить форму відносно стійкою, немов консервативною, 

але і в цьому ж проявляється одна із закономірностей природи: 

постійність форми відповідає постійності внутрішнього середовища 

(навіть при відносно високій його лабільності. Наголосимо, що 

збереження певної форми як чинника, котрий забезпечує нормальні 

константи життя, тобто фактора біологічно доцільного виявляється і на 

кінцевому етапі найважливіших загально патологічних процесів, таких як 

запалення, регенерація. Загальною тенденцією цих процесів є збереження 

колишньої форми.  
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Реакція клітин і тканин , як це загальновідомо, має певні обмеження, 

тобто існує невеликий, лімітований набір таких стереотипних реакцій. Це 

означає, що ідентичні структурні зміни можна загалом виявити і при 

фізіологічних, й при патологічних станах. Морфологія per se не є 

однозначним (безсумнівним) доказом якоїсь причини. Навіть 

пошкодження та смерть клітини можуть бути й фізіологічними, і 

патологічними, а запрограмована смерть клітини (апоптоз) – важливий 

процес, який бере участь в ембріогенезі та захисті проти пухлин шляхом 

вилучення клітин з мутацією ДНК [37, 276] тощо. 

Таким чином, ще раз наголосимо на необхідності дотримання 

клініко-морфологічного принципу при оцінці проявів абиякої хвороби (в 

даному випадку – ХР) та коректної співпраці оториноларинголога й 

патолога - в інтересах хворого.  

Ми розуміємо, що задіяний нами досить широкий спектр 

морфологічних методик вельми проблематичний для використання у 

пересічній лікарні. Тому ми відповідно цього усвідомлення 

сформулювали назву розділу 4 – “Особливості морфологічної діагностики 

хронічного риніту з урахуванням сучасних технологій та їх реальної 

досяжності”. Отож, ми застосували сучасні технології – загально - 

гістологічні, селективні гістохімічні, методи роботи з напівтонкими 

зрізами, електронномікроскопічні – задля одержання об’єктивних даних з 

наступною своєрідною “адаптацією” цієї інформації для зручного 

використання у повсякденній сумісній діяльності пересічних 

патологоанатомічних і оториноларингологічних відділень (див. табл. 4.5). 

За нашими даними, структурними проявами патоморфозу ХР у 

рівненчан постають: 

-  висока частота атрофічних ринітів в осіб молодого віку (понад 

50 % спостережень); 

- неочікувано велика (70 %) частота плоскоклітинної метаплазії; 

- досить виразна деформація епітеліальних базальних мембран; 
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- низька частота гіперплазії слизових клітин; 

- низька частота підвищеного кровонаповнення кавернозних синусів; 

- часткова депопуляція опасистих (тучних) клітин; 

- надмірне колагеноутворення (див. розділ 4). 

Сукупно ці патоморфологічні ознаки (в інтегрованій якості) відмінні 

від таких у групі киян і наближені до ЛНА. Їх характер не виключає 

наявність у довкіллі індукторів (стимуляторів) патологічних процесів.  

6.3. Мотивація скерованості діагностичних і лікувально-

профілактичних заходів з урахуванням патоморфозу ХР 

Отже, ми отримали дані, які непрямо засвідчують наявність 

екологічних негараздів в регіоні проживання наших пацієнтів. Як лікарі і 

громадяни, ми не можемо замовчувати ці факти. Водночас, знову ж таки, 

як фахівці, далекі від політичних тощо амбіцій, ми маємо виважено і 

професійно коментувати наявні свідчення та формулювати рекомендації. 

Таким чином, наше бачення ситуації полягає в наступному: 

I. З огляду на суттєве “помолодшання” ХР у мешканців Рівного, 

щодо цього має бути діагностична настороженість не лише при 

предметних зверненнях хворих до ЛОР-спеціалістів, а й під час 

профілактичних оглядів учнівської і студентської молоді, робітників 

промислових підприємств, допризовників та інших контингентів. Цим ми, 

зокрема, й опікуємось. 

II. Результати клінічних спостережень, їх об’єктивізація шляхом 

математичного аналізу, а також дані морфологічних досліджень 

засвідчують виразні порушення регенерації у СО носа рівненських 

пацієнтів, в тому числі у зв’язку з інтенсифікацією інволюційних 

процесів. Виходячи з цього, у клінічній діяльності ми стали більше 

задіювати щадливих методів корекції патології. 

III. Наявність у недужих на ХР мешканців Рівного супутніх недуг 

та феноменів, висвітлених щойно у двох попередніх пунктах, 
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посилюєзначення загальнозміцнюючої та (з обережністю) 

імуномодулюючої терапії. 

IV. Подібність верифікованих нами патоморфологічних ознак у 

рівненчан з такими у пацієнтів-ліквідаторів непрямо свідчить про 

наявність щодо мешканців Рівного техногенної агресії. Логічними 

вбачаються імовірні адитивні чи синергічні ефекти полютантів довкілля 

внаслідок Чорнобильської катастрофи та промислової діяльності в 

регіоні. 

Крім того, впродовж досліджень ми отримували дані, які водночас: 

1) були на користь тези про носову порожнину як біологічний форпост 

щодо впливу на організм людини техногенних забруднювачів довкілля; 2) 

свідчили про патоморфоз хронічного риніту; 3) додавали інформації про 

загальні зміни, які відбуваються в організмі сучасного Homo sapiens, що 

мешкає у великому промисловому місті. Все разом, як уже неодноразово 

підкреслювалось, сприяло розбудові нового напрямку в 

оториноларингології – екологічної ринології. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведені теоретично-обґрунтовані нові дані 

стосовно особливостей ураження СО носової порожнини при ХГР. 

Сформовано комплекс інформативних показників, що свідчать про 

можливість вдосконалення процесів діагностики та лікування хворих на ХГР. 

1. Проведена порівняльна характеристика клінічних та морфологічних 

показників змін слизової оболонки носових раковин у хворих на ХГР 

дозволила зробити висновки про специфічне ураження слизової носа. 

2. Аналіз архівних даних ЛОР-відділення РЦКЛ свідчить про 

«помолодшання» ХР за рахунок збільшення кількості пацієнтів, віком до 20 

років та тенденцію до зростання осіб чоловічої статі. 

3. Клінічний перебіг ХР у обстежених пацієнтів характеризується більш 

тривалим перебігом захворювання, переважанням гіпертрофічних форм 

захворювання. 

4. Морфологічні особливості змін слизової оболонки носових раковин 

при різних формах ХГР полягають в високій частоті атрофічних змін і 

плоскоклітинної метаплазії у 33 (73 %) пацієнтів (р<0,05) у слизовій оболонці 

носа, поширеності виразної деформації епітеліальних базальних мембран у 25 

(56 %) пацієнтів (р<0,05), низькій частоті гіперплазії слизових клітин – у 5 

(11 %) (р<0,05), підвищеного кровонаповнення кавернозних синусів – у 11 

(24 %) (р<0,05), частковій депопуляції тучних клітин – у 6 (13 %) (р<0,05) та 

надмірному колагеноутворенні в назальній слизовій оболонці, що 

принципово відмінне від групи порівняння; плоскоклітинна метаплазія у 4 

(8 %) (р<0,05), поширеність виразної деформації епітеліальних базальних 

мембран у 14 (30 %) (р<0,05), частота гіперплазії слизових клітин – у 30 

(67 %), кровонаповнення кавернозних синусів – у 26 (57 %) (р<0,05); часткова 

депопуляція тучних клітин у 23 (51 %) (р<0,05) подібне до змін у ліквідаторів 

наслідків Чорнобильської катастрофи (група порівняння). 
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5. Співставлення клінічних та морфологічних даних свідчить про 

невідповідність вираженості клінічних проявів та патоморфологічних змін в 

слизовій оболонці носа. 

6. У відповідності з сучасними тенденціями оториноларингологічної 

практики та з огляду на присутність супутніх недуг і зниження 

регенераційної спроможності слизової оболонки носа у вагомої частини 

пацієнтів-рівненчан, їм показані щадливі методи хірургічної корекції з 

подальшим проведенням імунологічної терапії. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Згідно потреб клінічної ринології та на підставі результатів комплексних 

досліджень сформульовані рекомендації для оптимізації діагностичних, 

лікувальних і профілактичних заходів у хворих на ХР з урахуванням клініко-

патоморфологічних форм. Аргументована доцільність використання ряду 

структурних методів при вивченні біоптатів СО носа. Розроблені критерії 

ефективного морфологічного супроводу діяльності лікаря-оториноларинголога. 

Розроблений алгоритм патоморфологічної діагностики ХР з урахуванням 

сучасних технологій. Розроблені комплексні методи лікування та профілактики 

рецидивування при ХР. 

За даними наукового доробку видані методичні рекомендації під егідою 

МОЗ України. Отримані дані використовуються у педагогічному процесі 

кафедр патологічної анатомії, гігієни та екології, пульмонології вищих 

медичних навчальних закладів додипломної і післядипломної підготовки. На 

сьогодні результати дисертаційного дослідження запроваджені у повсякденну 

клінічну діяльність оториноларингологічних відділень центральних міських 

лікарень Рівного і Києва. Крім того, результати цього дослідження 

використовуються в науково-педагогічному процесі при викладанні основ 

оториноларингології студентам, лікарям-інтернам, клінічним ординаторам, 

магістрам у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. 
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